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Streszczenie: W pracy przedstawiono analizę nośności pali stanowiących fundament dużej hali, w oparciu 

o warunki mobilizacji odporu pobocznicy i podstawy pala. W analizie wykorzystano znaną w literaturze me-

todę Meyera-Kowalowa [2], która pozwala na wykreślenie krzywej obciążenie-osiadanie pala w pełnym 

zakresie obciążeń. Metoda ta pozwala na określenie strefy bezpieczeństwa pracy pala w zakresie dopusz-

czalnych osiadań, aby w ten sposób ustalić współczynnik bezpieczeństwa SF. 

Słowa kluczowe: testy statyczne pali, optymalizacja warunków posadowienia, metoda Meyera-Kowalowa, 

nośność pali wciskanych, krzywa obciążenie-osiadanie, współczynnik bezpieczeństwa. 

1. Wstęp 

 W miejscowości Września, w woj. wielkopolskim, realizowany jest projekt wykonania 

zespołu hal produkcyjnych, składających się na kompleks fabryki samochodów Volkswagen 

Crafter. Obszar fabryki jest znaczny i wynosi około 220 ha, w związku z tym profile gruntowe 

na obszarze przyszłej fabryki są zmienne. Część płytkich warstw gruntowych, mimo różno-

rodności, wykazuje relatywnie niskie parametry wytrzymałościowe. Głębsze warstwy gruntu 

są znacznie bardziej jednorodne, stanowią je piaski o różnym uziarnieniu oraz żwiry fluwio-

glacjalne na warstwie glin twardoplastycznych do półzwartych. Przyjęto, że posadowienie 

budynku stanowić będą pale przemieszczeniowe typu Vibrex, wykonywane in situ. 

 Przy dużych powierzchniowo budynkach, jak w przypadku fabryki Volkswagen, bardzo 

ważnym aspektem jest dobry dobór długości pali. Przy liczbie pali przekraczającej 3700 sztuk 

może to pozwolić na osiągnięcie wymiernych oszczędności. Poniższa praca przedstawia 

propozycję optymalizacji posadowienia palowego, opierając się na wydzieleniu w nośności 

pala: mobilizacji odporu pobocznicy oraz podstawy w zależności od osiadania. 

2. Obszar obiektów objętych palowaniem 

 W skład całej fabryki samochodów marki Volkswagen wchodzi znaczna liczba obiektów 

budowlanych, jednakże na terenie znajduje się kilka głównych budynków, które odznaczają się 
znacznie większą powierzchnią zabudowy, i w których odbywać się będą najważniejsze proce-

sy technologiczne. W większości z nich projektuje się posadowienie na palach typu Vibrex.  



388 Optymalizacja warunków posadowienia dużej hali produkcyjnej… 

 

 Działka pod fabrykę obejmuje powierzchnię około 220 ha. Całkowita powierzchnia zabu-

dowy pod budynki objęte palowaniem wynosi 204 500 m2.  

3. Warunki gruntowe 

 W celu rozpoznania profilu gruntowego na potrzeby projektu posadowienia, wykonano łącznie 

ponad 60 sondowań CPT/CPTU i ponad 50 głębokich odwiertów. Rozpoznanie profilu gruntowego 

wykazało niejednorodność warstw litologicznych. Profil składa się z trzech serii geotechnicznych: 

– Seria I – pochodzenia fluwioglacjalnego, zbudowana jest z gruntów sypkich o zróżnicowa-

nym uziarnieniu od piasków pylastych po pospółki oraz żwiry.  

– Seria II – reprezentowana jest przez grunty morenowe nieskonsolidowane należące zgodnie 

z normą PN81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej „B”. 

– Seria III – reprezentowana jest przez grunty powstałe w czasie zlodowacenia środkowopol-

skiego. Występuje na znacznych głębokościach poniżej spągu utworów morenowych nieskon-

solidowanych. Składa się z gruntów morenowych skonsolidowanych – grupa konsolidacji „A”. 

 Za podłoże nośne uznano grunty serii I i III. Pamiętać jednak należy, że grunty serii I często 

występują jedynie jako przewarstwienia gruntów serii II, więc można na nich posadawiać 
jedynie w przypadku pewności niezalegania poniżej gruntów słabonośnych. Powyższy profil 

litologiczny w sposób wyraźny uzasadnia konieczność zastosowania posadowienia pośred-

niego, w tym przypadku pali typu Vibrex.  

4. Projektowe warunki posadowienia 

 W projekcie posadowienia uwzględniono trzy różne średnice pali, tj. 38/41 cm; 46/51 cm 

oraz 61/66 cm (średnica rury obsadowej/średnica buta stalowego). Nośność pali określono w 

oparciu o wyniki sondowań statycznych, zgodnie z wymogami Eurokodu 7, na podstawie 

wzoru:  

 ��,� = �� ∙ ��,� oraz (1) 

 �	,� = ∑ �	,� ∙ �	,�,��  (2) 

gdzie: 

��,� i �	,�  – charakterystyczna  nośność podstawy oraz pobocznicy pala, 

��i �	,�  – pole powierzchni podstawy pala oraz pole powierzchni pobocznicy w warstwie i, 

��,� i �	,�,� – charakterystyczne wartości oporu podstawy i tarcia pobocznicy w kolejnych 

warstwach, określone z wartości parametrów gruntu na podstawie sondowania metodami 

CPT/CPTU. 

 

Projektowane nośności dla wyżej wymienionych pali wynoszą: 
– 38/41 cm – 1000 kN oraz 600 kN, 

– 46/51 cm – 1500 kN, 

– 61/66 cm – 2500 kN. 

 W pierwszym projekcie posadowienia palowego przyjęto współczynnik bezpieczeństwa 

równy � = 2,0. W celu wyznaczenia obliczeniowej nośności pali, charakterystyczne wartości 

należy przemnożyć przez współczynnik bezpieczeństwa, wg wzoru:  

 ��,� = ��,� ∙ � = (��,� + ��,�) ∙ � (3) 

gdzie: 

��,�  – całkowita, obliczeniowa nośność pala, 
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��,� – całkowita, charakterystyczna nośność pala, 

� – współczynnik bezpieczeństwa. 

  

 Dla takiego współczynnika długości pali oscylowały w zakresie 13–19 m dla ø 38/41 cm 

(średnia dł. pala 15,5 m); 14–20 m dla ø 46/51 (średnia dł. pala 16,5 m) oraz 15,5–22,5 m 

(średnia dł. 18,5 m) dla ø 61/66 m. W projekcie tym nie uwzględniono rejonizacji terenu 

palowania.  

5. Próbne statyczne obciążenia pali 

 Na terenie hal wyznaczono dwa poletka doświadczalne, na których wykonano po 11 pali 

o różnych średnicach. Plan poletka przedstawiono na rys. 1.  

 

Rys. 1. Plan poletka doświadczalnego oraz przykładowe wyniki sondowania CPT w obszarze palowania 
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 Poletka wykonano w dwóch rejonach obszaru palowania, charakteryzującymi się względ-

nie odmiennymi warunkami gruntowymi. Jedno z poletek utworzono w rejonie o słabszych 

parametrach gruntowych, drugie zaś w rejonie, który określić można typowym dla obszaru 

palowania. Podczas tworzenia obszarów doświadczalnych firma wykonawcza stwierdziła, iż 
przebieg wbijania pali na jednym z poletek nie odpowiada przebiegowi sondowania w miejscu 

poletka. Postanowiono o wykonaniu dodatkowych badań oraz pali w miejscach tych badań.  

 Na każdym z poletek przeprowadzano próbne obciążenia pali, zarówno statyczne jak 

i dynamiczne. Przeprowadzono po trzy testy statyczne (dwa dla każdej ze średnic) na każdym 

poletku, odpowiadającym numerom 3, 6 oraz 9 na rys 1.  

 Na dwóch poletkach wykonano łącznie 20 testów dynamicznych, 6 testów dla pali 61/66 cm; 

6 testów dla 45/51 cm oraz 8 testów dla 38/41 cm. Testy dynamiczne kalibrowane były na 

podstawie testów statycznych. Ich wyniki wykazały dużą rezerwę nośności pali testowych 

w stosunku do nośności projektowych. Stosunek średnich nośności charakterystycznych uzys-

kanych w testach do nośności projektowych wynosił 1,57–1,83. 

6. Analiza mobilizacji odporu pobocznicy i podstawy pala 

 Na podstawie uzyskanych wyników postanowiono przeprowadzić optymalizację posado-

wienia palowego. Analizując wyniki próbnych obciążeń należy zauważyć, że okres pomiędzy 

wykonaniem pali a ich obciążaniem wynosi około 7–9 dni. Okres ten nie pozwala na pełną 
stabilizację stratum wokół pala.  

 W niniejszej pracy przykładowo podano analizę mobilizacji odporu pala dla dwóch wybra-

nych pali A i B. 

 W tabeli 1 i 2 przedstawiono wyniki dwóch testów statycznych dla pala A i pala B, gdzie: 

Ni – obciążenie [kN], Si – osiadanie [mm]. 

Tabela 1. Zapis przebiegu badania pala A (46/51 cm) 

Ni [kN] 0 375 750 1125 1500 1875 2250 2650 

Si [mm] 0 0,99 2,07 4,30 7,50 10,97 15,31 21,65 

Tabela 2. Zapis przebiegu badania pala B (46/51 cm) 

Ni [kN] 0 375 750 1125 1500 1875 2250 2650 3000 

Si [mm] 0 0,80 1,25 2,70 4,15 5,80 7,90 11,00 18,90 

 

 Do interpretacji powyższych wyników wykorzystano znaną z literatury krzywą 
Meyera-Kowalowa [2], Krzywa MK opisana jest wzorem: 

 � = � ∙ ��1 − �
���

�
��

− 1  (4) 

gdzie: 

� – stała [mm/kN], 

! – siła przyłożona w głowicy pala [kN], 

!"# – graniczne obciążenie pala [kN], 

$ – bezwymiarowy wykładnik potęgi. 

 

 Krzywa ta pozwala na prognozę osiadania pala pod obciążeniem w pełnym zakresie, aż do 

zniszczenia pala. Na podstawie analizy danych określono parametry dla pali A i B, które 

przedstawiono w tabeli 3. 
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Tabela 3. Zoptymalizowane parametry krzywej MK dla rozpatrywanych pali 

Pal / Parametr �% [mm/kN] $% !"#% [kN] 

A 0,003233 0,26469 3323 

B 0,002067 0,03125 3250 

 

 Do obliczenia nośności pobocznicy dla dużych osiadań użyto dane uzyskane z badań sondą 
statyczną CPTU, które wykonano przed wykonaniem poletka doświadczalnego. Zawarto je 

w tabeli 4 i 5. Zastosowanie metody MK do określenia mobilizacji na pobocznicy pala wymaga 

określenia odporu pobocznicy dla dużych osiadań. Określono je w oparciu o wyniki sondo-

wania [1, 3, 4]. 

Tabela 4. Zinterpretowane wyniki sondowania stycznego, sytuacja – pal A 

&. &. (. [*] 0 − 2 2 − 3,5 3,5 − 5 5 − 6 6 − 13 13 − 15 

ℎ�  [*] 2 1,5 1,5 1 7 2 

�� [234] 6000 1000 16000 3000 4000 6000 

�6 [%] 0,5 4,5 1,8 5 2 2 

9 = �� ∙ �6 [234] 30 45 288 150 80 120 

:� = 9 ∙ ; ∙ < ∙ ℎ� [2!] 86,7 97,5 624,3 216,8 809,3 346,8 
Ʃ :� = 2181,4 

Tabela 5. Zinterpretowane wyniki sondowania stycznego, sytuacja – pal B 

&. &. (. [*] 0 − 4 4 − 7 7 − 9 9 − 11 11 − 14,5 14,5 − 16 

ℎ�  [*] 4 3 2 2 3,5 1,5 

�� [234]` 3700 1000 20000 5500 25000 2000 

�6 [%] 0,5 1 1 2 1 2 

9 = �� ∙ �6 [234] 18,5 10 200 110 250 40 

:� = 9 ∙ ; ∙ < ∙ ℎ� [2!] 106,9 43,4 578,1 317,9 1264,5 86,7 Ʃ :� = 2397,5 

 

 W tabeli 4 i 5 posłużono się indeksami �6, �� i 9, określono je wzorem 9 = �� ∙ �6. 

Standardowo współczynnik tarcia określa się zależnością �6 = @	 ∙ ��,  

gdzie: 

@	 – tarcie na tulei ciernej, 

�� – opór stożka, 

�6 – współczynnik tarcia. 

 

 Stąd wynika 9 = @	. Wartość @	 jest mierzona podczas badań CPT lub CPTU. Z badania 

CPTU można uzyskać wartość wytrzymałości na ścinanie bez odpływu A lub wytrzymałość 
na ścinanie wyrażoną poprzez parametry „coulombowskie” ϕ i C [7]. 

 Istota określenia mobilizacji odporu pobocznicy pala opiera się na założeniu, że odejmu-

jemy od siebie dwa stany naprężenia pokazane na rys. 2 stan "2" oraz stan "1" [3, 4, 5]. 

 Na rysunku 2 przedstawiono dwa rozpatrywane schematy pracy pala. W schemacie nr 1 

nie uwzględnia się pracy pobocznicy, natomiast w schemacie nr 2 uwzględniono zarówno 

odpór pod podstawą pala jak i tarcie pobocznicy. W ten sposób określono udział pracy pobocz-

nicy w całej nośności pala. Parametry dla schematu 2 obliczono i przedstawiono w tabeli 3.  



392 Optymalizacja warunków posadowienia dużej hali produkcyjnej… 

 

 

Rys 2. Rozpatrywane schematy pracy pala 

 Odpór graniczny podstawy pala dla schematu "1" obliczono w poniższy sposób: 

 !"#D = !"#% −  Ʃ :� (5) 

 Obliczenia !"#D dla pala A: 

 !"#D = !"#% −  Ʃ :� = 3323 − 2184,4 = 1138,6 kN    

 Obliczenia !"#D dla pala B: 

 !"#D = !"#% −  Ʃ :� = 3250 − 2397,5 = 852,5 kN 

 Określenie stałej �D, przyjęto w oparciu o literaturę Meyer [3, 4]: 

 �D = G
H ∙ D

IJ∙KLMNO.
 (6) 

 PQ ∙ <RS	T. = PU ∙ < ∙ V (7) 

V = (2 ∙ ��)D WX  PU = (2 ∙ ��)Y WX  ( ��[MPa]) 

 Obliczenie �D dla pala A: 

V = (2 ∙ 6)D WX = 1,513 PU = (2 ∙ 6)Y WX = 18,16 

PQ ∙ <RS	T. = PU ∙ < ∙ V = 18,16 ∙ 0,46 ∙ 1,513 = 12,639 

�D = 4
; ∙ 1

PQ ∙ <RS	T.
= 4

; ∙ 1
12,639 = 0,100739 
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 Obliczenie �D dla pala B: 

V = (2 ∙ 2)D WX = 1,26 PU = (2 ∙ 2)Y WX = 5,04 

PQ ∙ <RS	T. = PU ∙ < ∙ V = 5,04 ∙ 0,46 ∙ 1,26 = 2,921 

�D = 4
; ∙ 1

PQ ∙ <RS	T.
= 4

; ∙ 1
2,921 = 0,435916 

 Określenie modułu $D, przyjęto na podstawie badań wykonanych w Katedrze Geotechniki 

ZUT, [5], (Meyer, Żarkiewicz): 

 $D = 0,62 ∙ $%
Y WX  (8) 

 Pal A: $D = 0,62 ∙ $%
Y WX = 0,62 ∙ 0,26469Y WX = 0,21209 

 Pal B: $D = 0,62 ∙ $%
Y WX = 0,62 ∙ 0,03125Y WX = 0,01087 

 Znając wszystkie parametry modelu MK dla stanu "1" oraz "2" przebieg mobilizacji 

nośności pobocznicy pala określony jest wzorem: 

 :(�) = !"#%[1 − (1 + �]∙	
^]∙���]

)� _
`]]−!"#D[1 − (1 + �_∙	

^_∙���_
)� _

`_] (9) 

 Wykresy przedstawiające nośności graniczne oraz udział pracy pobocznicy dla rozwa-

żanych pali przedstawiono na rys. 3 i 4. 

 

Rys. 3. Nośności graniczne oraz udział pracy pobocznicy dla pala A 
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Rys. 4. Nośności graniczne oraz udział pracy pobocznicy dla pala B 

7. Wyniki analizy mobilizacji odporu pali 

 Podstawowym wnioskiem, który nasuwa się z analizy mobilizacji odporu pala jest taki, że 

pal uzyskuje nośność głównie za sprawą odporu pobocznicy. Całkowita nośność graniczna 

(przy której pal traci nośność) w obu przypadkach jest podobna.  

 Optymalizacja długości pali w oparciu o przedstawiony w niniejszej pracy sposób, pozwala 

odnieść pracę pala w stosunku do dopuszczalnego osiadania. To z kolei pozwala na dobór 

współczynnika bezpieczeństwa SF uwzględniając dopuszczalne osiadanie.  

 Po analizie wyników, przeprowadzono ponowne obliczenia nośności pali na podstawie 

sondowania metodą CPT/CPTU. Dokonano rejonizacji obszaru palowania na podstawie 

układu budynków oraz wykonanych badań objętych palowaniem. Nośność pobocznicy przeli-

czono proponowaną metodą MK z podziałem na warstwy geotechniczne. Na podstawie rezer-

wy nośności oraz uwzględniając zapisy EC7, przyjęto do obliczeń współczynnik bezpieczeń-

stwa równy SF = 1,6. W tabeli 6 podano przykładowe wyniki optymalizacji długości pali 

w wybranych trzech obszarach. 

Tabela 6. Przykładowe wyniki optymalizacji 

Średnica / długość 
Przed optymalizacją Po optymalizacji 

zakres długości średnia długość średnia długość 
38 / 41 cm 13–19 m 15,5 m 13,4 m 

46 / 51 cm 14–20 m 16,5 m 14,2 m 

61 / 66 cm 15,5–22,5 m 18,5 m 13,5 m 

8. Podsumowanie 

 Eurokody obowiązujące na terenie całej Europy jasno przedstawiają metody projektowania 

pali. W opisywanym projekcie posłużono się aż trzema spośród czterech istniejących metod, tj. 

– na podstawie próbnych obciążeń statycznych, 

– na podstawie próbnych obciążeń dynamicznych, 
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– na podstawie badań podłoża gruntowego. 

Próbne obciążenia pozwoliły na redukcję obliczeniowej długości pali. 

 Testy te nie wykazały jednak w jednoznaczny sposób maksymalnej nośności jaką może 

osiągnąć pal. Nośność graniczna pokazuje rzeczywisty margines bezpieczeństwa konstrukcji, 

niestety w praktyce trudno jest osiągnąć tę wartość wykonując konwencjonalne testy. Do wyzna-

czenia nośności granicznej posłużono się metodą Meyera-Kowalowa. Uzyskane w niej wyniki 

dla dwóch spośród testowanych pali, wykazują rezerwę nośności rzędu SF = 2,16–2,18 

(Ngr = 3250-3323 kN, N = 1500 kN). Należy zaznaczyć, że ekstrapolacja w metodzie MK może 

uwzględnić różne warunki użytkowalności i stosownie do nich otrzymać wykres pracy pala. 

 Obliczenia oparte o krzywą MK wykazały również w wyraźny sposób, jak duży udział w 

nośności odgrywa opór pobocznicy, natomiast odpór pod podstawą pala rośnie relatywnie 

wolniej i dopiero przy osiadaniu rzędu paru centymetrów osiąga znaczne wartości. 

9. Wnioski 

 Najbardziej wiarygodną metodą określania nośności pali są próbne obciążenia. Na podsta-

wie próbnych obciążeń pala określa się graniczne obciążenie pala. Jest to spowodowane 

potrzebą określenia obszaru bezpieczeństwa pracy pala.  

 W pracy przedstawiono wykorzystanie znanej z literatury metody Meyera-Kowalowa dla 

określenia obszaru bezpieczeństwa.  

 Zastosowanie metody MK do określenia nośności granicznej oraz do określenia mobiliza-

cji odporu pobocznicy i podstawy pala wraz z osiadaniem pozwala na uwzględnienie w dobo-

rze współczynników bezpieczeństwa SF równań dopuszczalnego osiadania pala, pokazując 

w ten sposób obszar bezpieczeństwa pracy pala. 
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THE OPTIMIZATION OF LARGE PRODUCTION HALL FOUNDATION 
CONDITIONS ACCORDING TO THE VOLKSWAGEN FACTORY IN WRZEŚNIA 

Abstract: An alternative method of calculating pile bearing capacity based upon the so called Meyer-Kowalow 

method is presented. The method allows estimate security gap of load including allowable settlement and 

the mobilization of skin and tow resistance due to the settlement.  

Keywords: static load test, the optimization of foundation conditions, Meyer-Kowalow method, pile bearing 

capacity, load-settlement curve, safety factor.


