Firma Aarsleff jest średniej wielkości europejską firmą specjalizującą się od ponad 60 lat
(4 stycznia 1947) w wykonawstwie fundamentów specjalnych. Podobno przetrwanie
pierwszych 30 lat jest kluczowe dla każdej firmy. Aarsleff ma to już za sobą.
Od ponad 15 lat firma działa na polskim rynku realizując roboty fundamentowe zarówno
na małych jak i bardzo dużych inwestycjach (od trzech pali pod masz telefonii
komórkowej do ponad 140 000 mb pali w fundamentach jednego z obiektów
zlokalizowanych w ciągu południowej obwodnicy miasta Gdańska).
Więcej informacji na temat firmy Aaarsleff na stronie www.aarsleff.com, a na oddziału
palowego w Polsce na stronie www.aarsleff.com.pl .
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• W ogólnie pojętym projektowaniu mamy po jednej stronie oddziaływania, a po
drugiej projektowaną konstrukcję, która powinna być zdolna do ich przeniesienia ….
docelowo na podłoże gruntowe.
• Współcześnie wykorzystuje się w projektowaniu metodę stanów granicznych i
rozdzielonych współczynników bezpieczeństwa, których wartości powinny mieć
uzasadnienie statystyczne – przynajmniej staramy się, aby tak było.
• Do tej pory w Polsce do projektowania geotechnicznego pali wykorzystywana była
norma PN-83/B-02482. Od 1983 roku palowaniu zaszły jednak spore zmiany, choć
norma pozostała bez zmian.
• Od ubiegłego roku jedyną normą służącą do projektowania pali w katalogu Polskich
Norm jest Eurokod 7. Eurokody, jako wspólna europejska platforma techniczna – mają
jedną niewątpliwą zaletę – oparte są na badaniach i wspólnych, europejskich
doświadczeniach. Nam, jako środowisku inżynierów – z niewątpliwą pomocą Państwa
- udaje się nie zauważać istnienia Eurokodów i w praktyce je skutecznie bojkotować.
W projektowaniu chyba w największym stopniu.
• Rodzi się zatem pytanie – czy słusznie, albo inaczej – czy warto (w przeliczeniu na
złotówki)? Postaram się na to pytanie odpowiedzieć w odniesieniu do pali.
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Na początek - w powodzi nieporozumień polegających myleniu elementów geotechnicznych z
technologią ich wykonania – warto przypomnieć podstawową definicję elementu konstrukcyjnego
nazywanego palem (definicja jw.).
Istotą pala jest wysoka powtarzalność:
• cech materiałowych trzonu pala uzyskiwaną przez wykorzystanie jednego ze
znormalizowanych materiałów konstrukcyjnych;
• cech geometrycznych pala oraz, co za tym idzie,
• parametrów interakcji grunt-pal, czyli parametrów nośności i zależności obciążenia
osiadanie.
Wbijanie, wiercenie, wibrowanie, wciskanie jest jedynie technologią wykonania pala. Technologie te
mogą posłużyć również do wykonania kolumn. Jednak kolumny DSM, jet-grouting, kamienne itp. nie
są palami, ponieważ ich trzony nie zostały ukształtowane ze znormalizowanego materiału
konstrukcyjnego (w szerokim zakresie pozostają rónież niewiadomą w zakresie parametrów
wytrzymałościowych, jednorodności i kształtu itp.). Te technologie modyfikacji podłoża mogą być
wykorzystane do pogrążania/formowania pali z trzonem z materiału konstrukcyjnego zdolnym do
przeniesienia pełnych obciążeń na zmodyfikowane podłoże (analogia do iniekcji pobocznicy, mikropali
samowiercących lub podpłukiwania pali prefabrykowanych). Jednak same w sobie nie są palami i
wymagają wykorzystania innych metod badań do oceny ich przydatności użytkowej niż pale oraz
zasadniczo innych współczynników bezpieczeństwa w projektowaniu SFKOL >> SFPILE .
Najprostszym konstrukcyjnie palem jest kolumna betonowa, najbardziej skomplikowanym bareta
(fragment ściany szczelinowej).
Pale to elementy smukłe, tak więc wymagają wykorzystania przy projektowaniu odpowiednich
proporcji, aby mogły być badane jak pale i aby pracowały w gruncie tak jak od nich oczekujemy. Jeżeli
nie stosujemy tej prostej zasady może to się skończyć tak …. (pale o średnicy 1200mm i długości 8m
wymagały wzmocnienia).
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• Trzon prawidłowo wykonanego pala nie jest dla nas zagadką. Główną zagadką
pozostaje nośność i osiadania pala w gruncie.
• Pale projektowane są w zakresie konstrukcyjnym jak inne drewniane, betonowe,
żelbetowe, sprężone, stalowe lub zespolone elementy budowlane.
• Pal projektowaniu konstrukcyjnemu podlega faza pracy docelowej w gruncie oraz
fazach technologicznych.
• Fazie technologicznej towarzyszą badania, co przedstawiono na slajdzie na tle
badania przyrostu wytrzymałości betonu prefabrykatów palowych w wytwórni. Od
wyników badań tego typu uzależniony jest proces technologiczny produkcji,
składowania, transportu i wbijania prefabrykatów.

4

• Zasad projektowania geotechnicznego pali możemy szukać w dwóch Eurokodach,
„zerowym” i EC7.
• Treści z załącznika D Eurokodu 0 powinny być wykorzystywane w opracowaniach
naukowych lub bezpośrednio w projektowaniu w przypadku bardzo dużych projektów
(np. przy budowie elektrowni jądrowej). Podano w nim: rodzaje badań (do
projektowania i odbiorczych), sposób planowania badań, ustalania wartości
obliczeniowej oraz ogólne zasady oceny statystycznej, sposób statystycznej oceny
pojedynczej właściwości oraz statystyczne określanie modeli nośności.
• W praktycznych zastosowaniach będzie dominowało wykorzystanie Eurokodu 7, który
w przypadku pali określa 4 podejścia do projektowania wymienione w porządku
odpowiadającym malejącej wiarygodności lub rosnącym wartościom współczynników
bezpieczeństwa (współczynników korelacyjnych). Są top projektowanie na podstawie:
• wyników próbnych obciążeń statycznych;
• metod empirycznych lub analitycznych (kolejność nie jest przypadkowa)
opartych na badaniach gruntu – to najczęściej wykorzystywana metoda w
Polsce;
• wyników próbnych obciążeń dynamicznych (obejmujących próbne obciążenia
przy wysokich odkształceniach bez i z dopasowaniem sygnału i wzory/formuły
dynamiczne bez i z uwzględnieniem sprężystego skrócenia pala);
• metoda obserwacyjną, która nie daje wyników liczbowych i nie będzie tutaj
dalej omawiana.
Bardzo istotne jest postanowienie dotyczący konieczności weryfikacji wyników
projektowania metodą alternatywną.
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Różne metody projektowania mają różne, podane w normie współczynniki korelacyjne,
pozwalające określić na podstawie nośności granicznej zbadanej lub obliczonej wartość
charakterystyczną i obliczeniową nośności pala w gruncie.
Wartości współczynników korelacyjnych zależą od liczby badań:
• W przypadku badań statycznych zmieniają się dla liczby od 1 do 5, aby przyjąć
ostatecznie wartość 1.0;
• Nieco wyższe wartości maja współczynniki korelacyjne dla obliczeń prowadzonych w
oparciu o badania gruntu oraz dynamicznej metody badania nośności przy dużych
odkształceniach z dopasowaniem sygnału, np. CAPWAP.
• Kolejne są badania nośności przy dużych odkształceniach bez dopasowania sygnału,
np. CASE.
• Stawkę zamykają badania dynamiczne wykorzystujące formuły (wzory) dynamiczne z
uwzględnieniem sprężystego skrócenia pala i bez jego uwzględnienia.
Żółtą linią zaznaczono poziom odpowiadający w przybliżeniu bezpieczeństwu wg PN83/B-02482. Odpowiada on poziomowi dla pojedynczego badania statycznego lub
obliczeń wykonanych w oparciu o pojedynczy profil gruntowy. Ponadto nie zależy od
liczby badań.
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• Podstawowym sposobem realizacji inwestycji w Polsce jest budowanie w oparciu o projekt
inwestora. W przypadku inwestycji publicznych zarówno projektant, jak i wykonawca
wybierani są w przetargu w którym decydującym kryterium jest kryterium ceny. Procedura ta,
oprócz zalet, ma liczne praktyczne wady, które w istotny sposób wpływają na proces
projektowania, a chyba w największym stopniu na proces projektowania geotechnicznego
(opis procedury tradycyjnej).
• Podstawową metodą projektowania pali wykorzystywaną w Polsce jest metoda
projektowania geotechnicznego pali opisana w PN-83/B-02482. Projektowanie pali i
fundamentów palowych. Metoda, oparta na idei wykorzystania pala modelowego, którego
cechy modyfikowane są w zależności od rodzaju gruntu, sposobu pracy i technologii
wykonania, bazuje na wynikach badań podłoża gruntowego – dokładniej na parametrach
uogólnionych ID i IL. W projektach realizowanych za najniższą cenę dodatkowo obowiązuje
zasada, że im więcej badań tym gorzej (czytaj drożej dla projektanta, który zaoferował już
najniższą cenę za swoje usługi). Ww. norma palowa stosuje te same współczynniki
bezpieczeństwa w przypadku jednego otworu i oszacowania parametrów „z normy” i badań
podłoża w skład których wchodzi kilkanaście otworów i sond oraz badania laboratoryjne.
• Powoli i od razu na dużą skalę (projekty infrastrukturalne – np. autostrady) wkracza na polski
rynek procedura projektuj i buduj oraz projektuj, buduj i utrzymuj. W tych procedurach
projektowanie jest zdecydowanie trudniejsze, ale z reguły nie jest realizowane za najniższą
cenę. Lepsze rozpoznanie warunków gruntowych i zastosowanie nowoczesnych metod
projektowania geotechnicznego prowadzi zwykle do istotnych oszczędności. Eurokody, które
pozwalają na wykorzystanie (na ściśle określonych warunkach bezpieczeństwa),
nowoczesnych metod projektowania oraz szersze wykorzystanie statystyki (w tym do oceny
nośności pali) mogą okazać się bardzo przydatne.
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Podstawą większości projektów geotechnicznych są badania gruntu.
Oto przykład rozpoznania geotechnicznego, który powinien działać na wyobraźnię.
Na slajdzie pokazano „tradycyjną” dokumentację geotechniczną pod projekt drogowomostowy opartą całkiem sporej liczbie otworów i sondowań wykonanych lokalnie do
prawie 25m.
Widzimy nasyp (szary kreskowany) podścielony słabymi glinami (zielony) i warstwą
torfów (czarny) o zróżnicowanej miąższości. Pod tą warstwą zalega ciągła (?) warstwa
piasków zagęszczonych.
Istniejąca droga znajdowała się w fatalnym stanie technicznym. Na podstawie tej
dokumentacji zaprojektowano odcinkowe posadowienie drogi na ruszcie płytowopalowym oraz obiektów na palach, których stopy sięgały do warstwy piasków. W
dokumentacji w prawym górnym rogu znajduje się niebieski obszar opisujący kolejną
warstwę stosunkowo słabych glin zalegających pod cienką warstwą piasków.
Oczywiście terminy nie pozwoliły na uzupełnienie badań geotechnicznych w zakresie
uszczegółowienia grubości warstwy nośnej piasków.
Projektant – doświadczony – nie dał za wygraną i pomimo oddania projektu
budowlanego dążył do wykonania dodatkowego rozpoznania (wpisał je do projektu).
Rozpoznanie to zostało wykonane metodą elektrooporową dającą profil ciągły.
Ten przykład potwierdza jedynie znane słowa ojca mechaniki gruntów …
Szczególną rolę odgrywa tu szeroko rozumiany nadzór. W praktyce w Polsce bardzo
dobrze udało się oddzielić projektowanie od wykonawstwa, a wykonawstwo od nadzoru.
W Eurokodach jest to system naczyń połączonych ….. wspólnym celem, jakim jest
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bezpieczna, trwała konstrukcja spełniająca założone wymagania użytkowe.
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Projektowanie – wersja 1.
• Przyjrzyjmy się standardowej procedurze projektowania geotechnicznego pala w
fundamencie wiaduktu autostradowego. Na podstawie dokumentacji geotechnicznej
(całkiem przyzwoitej: otwory, badania laboratoryjne, sondowania) przyjęty został
przekrój obliczeniowy (najsłabszy) i wykonane obliczenia nośności pala wg PN-83/B02482.
• Nośność obliczeniowa została oszacowana na poziomie 792kN. W celu sprawdzenia
modelu obliczeniowego zaplanowano badania nośności pali próbnych przed
palowaniem zasadniczym. Procedura ta, choć zalecana przez PN-83/B-02482, jest w
praktyce tym rzadziej stosowana im pal ma większą średnicę i projektowaną nośność.
Powinno być dokładnie odwrotnie.
• Zaplanowano badania statyczne do Qmax=1.5Nt=1350kN.
• Wszystko odbyło się zgodnie z zasadami PN-83/B-02482.
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• W trakcie przeprowadzania badania statycznego nie osiągnięto nośności granicznej –
typowa sytuacja dla pali prefabrykowanych projektowanych wg PN-83/B-02482 w
mocnych glinach i piaskach.
• Co zatem wiemy? Wiemy, że zaprojektowaliśmy pal o wystarczającej nośności …. z
dużym zapasem !!!. I wszystko byłoby w najlepszym porządku– jak to na publicznym
kontrakcie – tyle tylko, że to był kontrakt projektuj i buduj, na którym pieniędzy –
dosłownie - w błoto się nie wyrzuca. Pojawiły się pytania o możliwość optymalizacji
fundamentu palowego. Zmniejszenie liczby pali nie wchodziło w rachubę ze względu
na siły poziome (przyczółek). Zatem jedynym sposobem optymalizacji byłoby
skrócenie pale. Ale o ile? W przypadku pali wbijanych sporo informacji można
wyciągnąć z przebiegu wbijania pala. Jeśli jednak na tej podstawie skrócimy pale, to
czy powinniśmy przeprowadzić kolejne próbne obciążenie? Wątpliwości i problemów
organizacyjnych rodzi się mnóstwo. Lepiej byłoby od razu dobrze zaprojektować
nośność tego pala.

10

Projektowanie – wersja 2.
• Spróbujmy to zrobić zgodnie z EC7. Wyznaczmy na podstawie dostępnych profili
gruntowych dla tej podpory nośności graniczne pali.
• Z załącznika A (normatywnego) EC7 odczytajmy współczynniki korelacyjne dla
wartości średniej i minimalnej oszacowanej nośności granicznej, których wartość
zależy od liczby profili gruntowych uwzględnionych w analizie.
• Uwzględnijmy (lub nie) sztywność zwieńczenia, która pozwoli na redystrybucję
obciążeń z pali słabszych na mocniejsze.
• Wyznaczmy nośność charakterystyczną przez podzielenie wartości nośności
granicznej średniej i minimalnej przez współczynniki korelacyjne, a następnie
wyznaczmy nośność obliczeniową pala przez podzielenie nośności charakterystycznej
przez współczynnik bezpieczeństwa (1.1 dla pali wciskanych i drugiego podejścia
obliczeniowego).
• Dodatkowo nośność graniczną wyznaczmy wybraną i naszym zdaniem najbardziej
wiarygodną metodą dla tego typu pali w podobnych warunkach gruntowych – niech
to będzie np. metoda Bustamante (francuska) oparta bezpośrednio na sondowaniu
CPT. W wyniku przeprowadzonej analizy wyznaczono nośność graniczną na poziomie
2258kN i obliczeniową na poziomie 1466kN.
• W kontroli – jeśli taka jest potrzebna, bo metoda projektowania jest zweryfikowana
badaniami statycznymi – wykorzystajmy badania dynamiczne przy dużych
odkształceniach – na budowie mamy kafar i umiemy je robić, więc nie powinno być
najmniejszych problemów z ich przeprowadzeniem.
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• Popatrzmy zatem na wyniki sprawdzenia. Badania dynamiczne doskonale śledzą
wyniki badań statycznych, a potem je znakomicie uzupełniają. Analiza sygnału metodą
z jego dopasowaniem lub bez dają bardzo zbliżone wyniki, więc otrzymana nośność
graniczna jest wiarygodna i ……… jedynie 6% mniejsza od obliczonej. Wreszcie wiemy
jak nasz pal będzie się zachowywał i jaki ma rzeczywisty zapas bezpieczeństwa w
zakresie nośności. A wszystko za sprawą badań.
• Możemy zatem uznać, że nasz model obliczeniowy jest prawidłowy i wykorzystując go
możemy dostosować długość pali do potrzeb wspomagając się dodatkowo wynikami
wbijani i rozkładów nośności na stopę i pobocznicę oraz wzdłuż pobocznicy które
uzyskaliśmy z badania dynamicznego.
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Kolejny projekt – LNG w Świnoujściu. Naprawdę imponujący i romantyczny.
Poza tym trudny.
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• W fundamencie jednego z obiektów LNG posadowionego na mieszaninie pisaków drobnych,
pylastych oraz piasków średnich zmieszanych ze żwirem w stanie od średnio zagęszczonego
do zagęszczonego przewidziano wykonanie 90szt. pali obciążonych siłą wciskającą 𝐹𝑐,𝑑 =
2450𝑘𝑁. Na podstawie obliczeń wstępnych przyjęto, że właściwym rozwiązaniem
spełniającym powyższe wymagania będzie wykorzystanie żelbetowych pali prefabrykowanych
wbijanych o przekroju 400x400mm o długości całkowitej prefabrykatu 𝐿𝑐 = 15,0𝑚. Zakres
oszacowanych obliczeniami nośności obliczeniowych wynosił od 2250kN do 2550kN. Przyjęto,
że ostateczne określenie nośności obliczeniowych i dobór liczby pali zostanie dokonany w
oparciu o wyniki próbnych obciążeń.
• Na potrzeby tej prezentacji przyjmijmy, że zrealizowano je na kilka różnych sposobów.
• Badania statyczne. Wyznaczono dwie strefy: pierwszą o niekorzystnych warunkach
gruntowych (w której uzyskano najniższe wartości obliczonych nośności) oraz drugą
reprezentatywną dla większości obszaru fundamentu. W tych miejscach pogrążono pale
testowe i kotwiące, a następnie przeprowadzono próbne obciążenia statyczne typu ML.
Przyjęto maksymalną siłę próbnego obciążenia 𝑄𝑚𝑎𝑥 > 1.5𝑅𝑑 ≅ 4000kN. W wyniku
przeprowadzonych próbnych obciążeń statycznych wyznaczono nośności graniczne metodą
Mazurkiewicza wg (PN-83/B-02482, 1983) i obliczeniowe wg (PN-EN 1997-1, 2008) (Tablica 2,
kolumna SLT).
• Badania dynamiczne przy dużych odkształceniach. Losowo wytypowano na obszarze
palowania i wbito 15 szt. pali i przeprowadzono na nich udarowe badania dynamiczne z
analizą CASE (20 pali) i CAPWAP (15 pali).
• Badania dynamiczne wykorzystujące wyniki wbijania (formułę duńską lub inaczej normowy
wzór dynamiczny Sorensena-Hansena). Dla zwiększenia stabilności szacowanych nośności
granicznych wykorzystano wyniki z dobicia tzw. BOR dla 20 pali.
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Oto zestawienie wyników, które stało się podstawą dalszej analizy normowej wg EC7.
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Analizę przeprowadzono wykorzystując analogiczną procedurę jak poprzednio (w
przypadku badań gruntu) wykorzystano jednak inne wartości współczynników
korelacyjnych i korygujących.
A oto wyniki:
• dwa badania statyczne pozwoliły na oszacowanie nośności pali na poziomie 2582kN.
• 20 badań CASE – 2344kN
• 15 badań CAPWAP – 2759kN
• wpędy BOR 20 pali – wzór dynamiczny – 2646kN.
Otrzymujemy wiele wartości – do tego musimy się przyzwyczaić.
Projektowanie nie jest obliczaniem, lecz podejmowaniem prawidłowych, uzasadnionych
obliczeniami, decyzji. Na podstawie zgromadzonej, szerokiej bazy – zbliżonych - wyników
możemy podjąć decyzję – pale zapewniają wymaganą nośność.
Na wykresie pokazano jak zmiana liczby badań wpływa na oszacowanie nośności.
W przypadku EC 7 – wpływa zwykle pozytywnie.
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Na tym jednak nie koniec zagadek związanych z palami.
Często musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy badać pale i czy zbadana nośność
jest tą ostateczną.
Termin badania nośności określony w normie PN jest uzależniony od lokalnych
warunków gruntowych oraz rodzaju pala. Czy jednak wykorzystanie normy załatwia
sprawę?
Z reguły tak, ale nie zawsze. Wiadomo jest, że nośność pali, szczególnie pali wbijanych, w
czasie przyrasta.
Przyrost nośności w piaskach jest z reguły niewielki i bywa uznawany za pomijalny. Nie
do końca można się z tym zgodzić.
W glinach jest już bardzo znaczący i należy go uwzględniać.

Ale bywają grunty – np. piaski na POG – w których pale zmieniają nośność w czasie w
jeszcze większym stopniu niż przewidują dotychczasowe badania.
Jak się w tym wszystkim połapać? Trzeba po prostu badać nośność pali w czasie
wykonując wielokrotnie badania na tym samym palu. Świetnie do tego nadają się
badania dynamiczne. Badania statyczne są trochę bardziej uciążliwe i drogie.
Żeby było jeszcze ciekawiej – są grunty w których pale tracą nośność w czasie …… na
szczęście zwykle w niewielkim zakresie…..
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Oprócz nośności pionowej istotna bywa również nośność pozioma. Przykład obiektu w
którym grodzice wciskane stanowią jednocześnie korpus przyczółka zintegrowanego.
Obiekt był wykonywany metodą top & down w istniejącym korpusie drogi. Do tego na
wybudowanie obiektu złożonego z dwóch oddzielnych nitek, budowanych jedna po
drugiej ze względu na konieczność utrzymania ciągłości ruchu było tylko cztery miesiące.
Nie jest do końca rozsądnym liczenie jedynie na szczęście projektowe, szczególnie w
obiektach, które nie są zbyt często i w taki sposób budowane. Kontrakt projektuj i buduj
…. za najniższą cenę również nie pozwala na rozrzutność.
Zatem takie obiekty należy ….. badać.
Post factum najlepsza jest metoda obserwacyjna. Diagnoza metody obserwacyjnej jest
następująca: dotychczas nic niepokojącego się nie wydarzyło. Na wszelki wypadek w tym
konkretnym obiekcie przeprowadzono …. po oddaniu obiektu do ruchu próbne
obciążenie statyczne, zamontowano rury inklinometryczne i prowadzone są cykliczne
badania przemieszczeń ściany. Przez 1 rok przemieszczenia poziome ściany osiągnęły do
5-0-60% projektowanych.
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Jeśli do tego dodamy badania towarzyszące robotom palowym takie jak:
• pomiary drgań, które rozsądnie prowadzone umożliwiają realizację robót palowych
wydawałoby się w ekstremalnych warunkach, bez negatywnego oddziaływania na
otoczenie – czasem bardzo bliskie,
• pomiary hałasu;
• badania nad wbijalnością pali, szczególnie istotną w projektach w których pale
prefabrykowane pracują w warunkach dużego wyciągania;
• badani ciągłości pali przy dużych odkształceniach pozwalające unikać uszkodzeń pali
w trakcie wbijania
oraz sprawne i wydajne kafary, a przede wszystkim ludzi i ich doświadczenia …… to
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być może zgodzicie się Państwo z moim poglądem, że Aarsleff robi różnicę?
W tych równo wbitych na rzędną palach jest więcej doświadczenia, badań i wiedzy niż
brutalnej i bezmyślnej siły.
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Dziękuję za uwagę.
Chętnie odpowiem na Państwa pytania.
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