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1. Wprowadzenie

Coraz cz ciej na lokalizacj  obiek-

tów budowlanych wykorzystuje si  

tereny z niekorzystnymi uwarunko-

waniami hydrogeologicznymi, tzw. 

nieu ytki budowlane. Posadowienie 

obiektów wymaga zastosowania 

fundamentów specjalnych, w tym 

fundamentów palowych. Obserwuje 

si  rozwój technologii palowania 

z nowoczesnym usprz towieniem, 

komputerowym sterowaniem i kon-

trol  jako ci wykonywanych pali. 

Dost p do ró norodnych technologii 

pozwala na zastosowanie ró nych 

rozwi za  projektowych i sprzyja 

wyborowi jak najkorzystniejszego 

rodzaju pali i technologii ich wyko-

nania. Wybór rozwi zania powinien 

uwzgl dnia  wiele ró nych kryte-

riów: technicznych, ekonomicznych, 

rodowiskowych i innych. W artykule 

opisano kilka ma o znanych techno-

logii palowania oraz przedstawiono 

metod  wyboru rozwi zania pro-

jektowego (technologii palowania) 

za pomoc  analizy wielokryterialnej 

na przyk adzie wzmacniania posa-

dowienia obiektu.

2. Wyzwania w robotach fun-
damentowych i mo liwo ci ich 
pokonania

Obserwowany aktualnie rozwój 

rynku inwestycji budowlanych 

w Polsce poci ga za sob  roz-

wój technik i technologii stosowa-

nych w budownictwie. atwy tak e 

dost p do technologii stosowa-

nych w Unii Europejskiej pozwala 

na zastosowanie wszelkiego rodza-

ju nowoczesnego sprz tu i maszyn 

budowlanych, tak e w robotach 

fundamentowych. Jest to wa ne 

Rozwój technologii palowania i problem 

ich wyboru
Dr hab. in . Anna Sobotka, mgr in . Marta Paj k, AGH, Katowice

z tego powodu, e budowane 

w „plombach” terenów g stej zabu-

dowy miejskiej, na terenach dotych-

czas uznawanych za nieprzydatne 

(s abych gruntach, wysypiskach, 

nasypach itd.) np. wysokie budyn-

ki lub skomplikowane in ynierskie 

budowle wymagaj  zastosowania 

specjalnych technologii fundamen-

towania. Wznoszenie wielkogaba-

rytowych obiektów na terenach 

zabudowanych na ograniczonej 

przestrzeni powoduje zwi kszanie 

warto ci jednostkowych obci e  

przekazywanych na fundament. 

Wymaga to stosowania specjalnych 

fundamentów palowych o du ych 

no no ciach pojedynczych pali 

i ich grup. Stosowane technologie 

fundamentów palowych musz  si  

charakteryzowa  przede wszyst-

kim niezawodno ci  posadowie  

budowli. Spe nienie tego warunku 

powoduje konieczno  zapewnie-

nia mi dzy innymi równomierno ci 

osiada  fundamentu oraz ograni-

czenia warto ci osiada  do ci le 

okre lonej, i to zarówno w fazie 

wznoszenia obiektu, jak i jego u yt-

kowania [4, 5].

O tym jak trudne wyzwania stoj  

przed projektantami i wykonaw-

cami obiektów budowlanych loka-

lizowanych na s abym pod o u 

gruntowym, które s  pokonywane 

mi dzy innymi dzi ki rozwijaj cym 

si  technologiom fundamento-

wania (palowania), mechanizacji 

i komputeryzacji robót palowych, 

niech wiadczy przyk ad realizacji 

pawilonu handlowo-us ugowego 

TESCO – Kapelanka w Krakowie 

[14]. Zastosowano tam pale wier-

cone typu CFA (Continous Flight 

Auger) – by a to jedna z pierwszych 

realizacji CFA w Polsce w 2000 

roku. Konstrukcja obiektu jest bar-

dzo zró nicowana pod wzgl dem 

wielko ci i sposobu przekazywa-

nia obci e  przez fundamenty 

na pod o e w postaci kilkuwar-

stwowego nasypu starych odpa-

dów komunalnych i przemys o-

wych. Nasyp wyst powa  na ca ym 

obszarze budowy i charakteryzo-

wa  si  zmiennym sk adem. Mo na 

by o wyró ni  w nim dwie war-

stwy. Warstwa górna powierzch-

niowa o mi szo ci oko o 3,0 m 

by a nasypem gruzowo-ziemnym 

z okruchami ceg y, szk a i wielu 

innych materia ów odpadowych. 

Druga warstwa to nasypy komu-

nalne sk adaj ce si  g ównie 

z u la i mieci (szmaty, gumy, 

szk o, papier, itp.) oraz s abo roz-

o onych odpadów ro linnych. 

Warstwa ta by a niezag szczona, 

o wysokim stopniu zawilgocenia. 

Podczas wykonywania wierce  

geotechnicznych lokalnie wydoby-

wa  si  tzw. biogaz, a woda charak-

teryzowa a si  intensywnym zapa-

chem wynikaj cym z zanieczysz-

cze  ropopochodnych. Mi szo  

tej warstwy przekracza a miejscami 

5,0 m. Pod nasypami wyst powa y 

grunty rodzime, które dla celów pro-

jektowych podzielono na dziesi  

warstw geotechnicznych ró ni -

cych si  rodzajem, stanem i gene-

z . Pod o e budowlane stanowi y 

namu y gliniaste o I
L
 = (0,20–0,60) – 

warstwy geotechniczne I, II, III; pia-

ski gliniaste, py y, gliny piaszczyste 

i gliny pylaste o I
L
 = 0,61 – warstwa 

IV. I
L
= 0,36 – warstwa V; I

L
 = 0,15 – 

warstwa VI; piaski drobne i rednie 

o ID = 0,55 – warstwy VII i VIII oraz 

i y o I
L
 = (0,00÷0,12) – warstwy 

IX i X. Ca o  obszaru przezna-

czonego pod zabudow  podzielo-
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ty palowe. Dla porównania – tech-

nologie maj ce na celu wzmoc-

nienie s abych gruntów to oko o 

10% robót fundamentowych. 

Udoskonalenia i nowe rozwi zania 

technologiczne, które maj  obec-

nie miejsce, nast puj  tak szyb-

ko, e analizy i oceny ich jako ci 

i skuteczno ci, jak równie  analizy 

teoretyczne nie nad aj  za post -

pem w tej dziedzinie [1].

Pomimo du ego post pu w rozwo-

ju technologii palowania, spotyka 

si  przyzwyczajenia projektantów 

do danego typu pali [7]. Celowym 

jest wi c propagowanie wiedzy 

na temat rozwijaj cych si  techno-

logii i mo liwo ci ich zastosowa .

3. Charakterystyka wybranych 
technologii palowania

Poni ej przedstawiono charakte-

rystyk  kilku nowych technologii 

palowania [3,13]. Umiejscowienie 

ich w systematyce robót fundamen-

towych przedstawiono na rysun-

ku 1, jakkolwiek nie jest to pe ne 

zestawienie technologii palowa-

nego monitoringu procesu wierce-

nia i formowania pala. Statystyk  

stosowania ró nych rodzajów pali 

w skali wiatowej z roku 2003 [12] 

przedstawiono w tabeli 1 (w podzia-

le zgodnym z ustanowionymi nor-

mami na: pale przemieszczeniowe 

[PN-EN 12699: 2002] i pale wier-

cone [PN-EN 1536: 2001].

Aktualne trendy panuj ce na wia-

towym rynku budowlanym w zakre-

sie wykonywania robót funda-

mentowych wskazuj , e obecnie 

ponad 50% wszystkich g bokich 

fundamentów stanowi  fundamen-

no na 31 stref geotechnicznych. 

Dla ka dej strefy wykonane by y 

badania geologiczne i zebrane 

parametry geotechniczne odpo-

wiadaj ce poszczególnym stre-

fom, wg których projektowano 

pale wiercone w wybranej tech-

nologii CFA. Projekt posadowie-

nia obejmowa  ponad 350 pali 

o rednicy 800 mm [14].

Nowe technologie wykonywania 

fundamentów palowych pozwa-

laj  na lokalizacj  i bezpieczne 

posadowienie obiektów in ynier-

skich w dowolnym, w tym równie  

na bardzo s abym pod o u grun-

towym [8], a tak e dzi ki ró no-

rodnej ofercie rynkowej pozwalaj  

na zapewnienie efektywno ci eko-

nomicznej, tj. wyboru technologii 

spe niaj cej wymagania techniczne 

jak i uwarunkowa  realizacyjnych 

oraz rodowiskowych w sensie 

minimalizacji wp ywu placu budo-

wy na otoczenie.

W ostatnich kilkunastu latach poja-

wi o si  wiele nowych technologii 

wykonywania pali fundamento-

wych, pocz wszy od tradycyjnego 

palowania w rurach, przez meto-

d  CFA i jej ró ne rozwini cia, 

a  do metod wibracyjnych i iniek-

cji strumieniowo-ci nieniowej Jet 

Grouting. Powsta o wiele przed-

si biorstw specjalizuj cych si  

w wykonywaniu robót palowych 

w jednej lub kilku technologiach. 

Sprowadzono nowe maszyny 

do robót palowych, wyposa one 

w systemy pomiarowe instalowa-

ne na urz dzeniach wiertniczych, 

pocz wszy od najprostszych, 

a sko czywszy na systemach pe -

Tabela 1. Zastosowanie technologii palowania w skali wiatowej (dane z roku 2003) [1]

Rodzaj pala Nazwa technologii palowania
Udzia  w rynku robót 

palowych [%]

Pale
przemieszczeniowe

(43%)

prefabrykowane drewniane 2
prefabrykowane stalowe 6

prefabrykowane betonowe 20
formowane w gruncie 15

Pale
wiercone i wkr cane

(57%)

kolumny iniekcyjne 4
wielko rednicowe wyk. w gruncie

przy u yciu zawiesiny
4

mikropale 11
wkr cane 6

formowane widrem ci g ym 14
wielko rednicowe wyk. w gruncie

w rurze os onowej
18
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Rys. 1. Nowe technologie palowania w systematyce robót fundamentowych
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w pobli u istniej cych budowli, 

obiektów historycznych, obiek-

tów wymagaj cych w s siedztwie 

wielu instalacji (szpitale, szko-

y, centra handlowe) itp., nawet 

w odleg o ci 80 cm (mierzone 

od osi pala), bez wywo ywania 

negatywnych skutków.

 Wykonywaniu pali towarzyszy 

przemieszczanie gruntu na boki, 

co powoduje zag szczanie tego 

gruntu, a to wp ywa na polepsze-

nie w a ciwo ci mechanicznych 

gruntów wokó  wykonanych pali.

 Spiralny kszta t poboczni-

cy uformowanego pala wp ywa 

korzystnie na no no  pobocznicy 

pala, w wyniku zwi kszonego tar-

cia bocznego.

 atwo  monta u sprz tu wraz 

z szybko ci  wykonywania pali 

oraz du ymi wydajno ciami stoso-

wanych maszyn zapewniaj  wyso-

k  jako  pali wykonywanych w tej 

technologii.

3.2. Technologia CFA

Pale CFA s  obecnie powszechnie 

stosowane w Polsce. Ich liczne 

zalety spowodowa y bardzo sze-

rokie zainteresowanie projektan-

tów tymi palami i szybki rozwój 

bazy technicznej. Pale te stano-

wi  zdecydowan  wi kszo  pali 

wykonywanych w przedziale red-

nic do 80 cm. Zakres najcz ciej 

wykonywanych rednic jest od 0,4 

do 1,0 m (sporadycznie do 1,2 m).

Podstawowe etapy wykonywania 

pala w technologii CFA obejmuj :

1. wiercenie otworu;

2. wydobywanie widra i betono-

wanie pala;

3. monta  zbrojenia.

Ad. 1

Wiercenie otworu odbywa si  przy 

u yciu ci g ego widra limako-

wego, którego centraln  cz  

stanowi przewód (rura stalowa) 

umo liwiaj cy t oczenie betonu 

formuj cego pal. Podczas pogr -

ania widra przewód centralny 

jest zamkni ty. Stan pod o a grun-

towego jest kontrolowany w czasie 

wykonywania otworu na podstawie 

wskaza  oporu wiercenia, pr d-

ko ci obrotowej widra, pr dko-

technologii – falist  (karbowa-

n , spiraln ) powierzchni  bocz-

n  trzo nu przypominaj c  rub  

(rys. 2). Taka forma pobocznicy 

pala jednocze nie zwi ksza jego 

rzeczywisty wymiar. Przekrój pala 

jest z regu y okre lany przez poda-

nie warto ci dwóch rednic, tj. 

rednicy korpusu uzwojenia rury 

oraz rednicy zewn trznej tego 

uzwojenia. rednice maj  wymia-

ry 36/53; 46/67; 51/72; 56/81 cm. 

Dobór rednicy zale y od rodzaju 

warunków gruntowych.

Kolejne fazy realizacji pali Atlas:

1. Ustawienie palownicy w osi pla-

nowanego pala.

2. Wkr cenie rury wyposa onej 

w dolnej cz ci w specjaln , spiral-

n  ko cówk .

3. Osi gni cie projektowanego 

poziomu podstawy i wprowadze-

nie zbrojenia.

4. Wype nienie rury betonem, 

wykr canie rury i jednoczesne 

wype nianie trzonu pala betonem.

5. Zako czenie realizacji pala.

Zalety pali Atlas:

 Pale s  wykonywane bez wywo-

ywania wibracji i bez nadmierne-

go ha asu; mog  by  wykonywa-

ne w g stej zabudowie miejskiej, 

nia. Opis prezentowanych poni ej 

technologii zawiera sposoby reali-

zacji, kolejne etapy formowania 

pali w danej technologii oraz zalety 

poszczególnych rozwi za .

3.1. Technologia Atlas

Pale Atlas s  formowane poprzez 

jednoczesne wkr canie i wciskanie 

w pod o e gruntowe. Podczas reali-

zacji pala nast puje rozpychanie 

gruntu na boki. Grunt wokó  podsta-

wy i pobocznicy pala jest zag sz-

czany, nie ma natomiast wynosze-

nia gruntu do góry. Zag szczanie 

gruntu wokó  formowanego pala 

nast puje po raz pierwszy przy 

wkr caniu rury i ponownie pod-

czas betonowania.

Wykorzystywana w tej technologii 

rura rdzeniowa w dolnej cz ci 

(dolny odcinek rury) jest wyposa-

ona w zewn trzne, spiralne uzwo-

jenie, które nacina w gruncie spi-

ralne poszerzenie trzonu. Spirala 

ta ma powi kszon  rednic  w sto-

sunku do przekroju rury. Od do u 

rura jest zamkni ta tracon  ko -

cówk  w postaci sto ka.

Przy u yciu pionowej si y wciska-

j cej rura jest wkr cana w pod o e 

gruntowe. Opory pod o a napo-

tykane w czasie pogr ania rury 

s  rejestrowane i daj  informacj  

o stanie penetrowanego gruntu. 

Po osi gni ciu projektowanej g -

boko ci nast puje umieszczenie 

zbrojenia w rurze pala i jego przy-

czenie do dolnej ko cówki rury. 

Betonowanie odbywa si  przy u y-

ciu pompy przy czonej do gór-

nej kraw dzi rury pala; mieszan-

ka betonowa podawana jest pod 

odpowiednim ci nieniem.

Poprzez zmian  pr dko ci na etapie 

wyci gania, mo liwe jest uzyskiwa-

nie zmiennych grubo ci betonowej 

spirali pala. Ko cowy spiralny kszta t 

jest istotn  cech  pali Atlas, gdy  

wp ywa bardzo korzystnie na ich 

sposób pracy w pod o u grunto-

wym, a co za tym idzie skutkuje 

wysokimi no no ciami tych pali.

Na etapie wkr cania rury, spiral-

ne naci cia w gruncie s  wype -

niane betonem. Wykonany pal 

ma – charakterystyczn  dla tej 

Rys. 2. Pal wykonany w technologii 
Atlas: 1 – falista powierzchnia pala 
charakterystyczna dla technologii 
Atlas
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Rys. 3. Kolejne etapy 
wykonywania pali Lacor: 

1 – uk adanie trzpienia 
w rurze, a nast pnie jego 

rozszerzenie w rurze; 
2 – wbijanie rury 

z roz szerzalnym trzpie-
niem do zaprojektowanej 

g boko ci; 
3 – wyci ganie wykorzy-

stanego trzpienia; 
4 – wewn trzna 
inspekcja rury; 

5 – umieszczenie zbroje-
nia (ewentualnie); 

6 – betonowanie rury

2. Wbijanie rury z rozszerzalnym 

trzpieniem do zaprojektowanej g -

boko ci.

3. Wyci ganie wykorzystanego 

trzpienia.

4. Wewn trzna inspekcja rury.

5. Umieszczenie zbrojenia (ewen-

tualnie).

6. Betonowanie pala.

Ad. 1

Od momentu wstawienia trzpie-

nia do pofa dowanej rury nast -

puje rozszerzanie trzpienia, w celu 

wywierania sta ego nacisku na ca ej 

d ugo ci otworu.

Ad. 2

Wbijanie rury w grunt nast puje bez 

wydobycia gruntu na powierzchni ; 

w ten sposób nast puje zag sz-

czenie gruntu wokó  pala. Trzpie  

i rura s  wbijane, a  do osi gni cia 

danej g boko ci.

Ad. 3

Po osi gni ciu za o onej g boko-

ci, trzpie  jest od razu zamykany 

i wyjmowany z rury, która pozo-

staje w gruncie. Poziom góry pala 

mo e by  zmodyfikowany przez 

odci cie rury.

Ad. 4

Wn trze rury mo e by  wizual-

nie kontrolowane. Je eli pojawi si  

przypadkowe uszkodzenie, to taki 

defekt mo e zosta  wykryty i sko-

rygowany. Jedn  z podstawowych 

zalet pali Lacor jest mo liwo  

sprawdzenia ca o ci rury przed 

rozpocz ciem betonowania.

gruntu. W efekcie otrzymujemy 

pale charakteryzuj ce si  bardzo 

dobrymi no no ciami.

 Podczas wykonywania pali CFA 

prowadzony jest monitoring kolej-

nych etapów realizacji. Maszyny 

wyposa one s  w elektroniczny 

system rejestracji parametrów tech-

nicznych wykonywanego pala.

 Realizacji pali CFA nie towa-

rzysz  wstrz sy ani drgania; ich 

formowanie nie powoduje równie  

ha asu wokó  placu budowy.

3.3. Technologia Lacor

Pale Lacor wykonywane s  przy 

zastosowaniu cienkiej falistej 

(pofa dowanej) rury wbijanej 

w grunt z wykorzystaniem specjal-

nego trzpienia. rednica rury mo e 

by  sta a na ca ej jej d ugo ci, 

albo mo e si  zmienia  (zw a  

ku do owi). Minimalna rednica 

to 25 cm. Podstawa rury, pod-

czas jej zag biania, jest szczelnie 

zamykana stalow  p yt . Po osi -

gni ciu przez rur  za o onej g -

boko ci, trzpie  jest wyci gany. 

Rura przed zabetonowaniem mo e 

by  kontrolowana od wewn trz, 

specjalnym urz dzeniem, w celu 

sprawdzenia jej szczelno ci i geo-

metrycznej formy.

Kolejno  wykonywania pali Lacor 

(rys. 3):

1. Uk adanie trzpienia w rurze 

a nast pnie jego rozszerzenie 

w rurze.

ci pogr ania widra. W trakcie 

wyci gania widra wykonywana 

jest makroskopowa ocena rodzaju 

gruntów zalegaj cych w pod o u 

gruntowym. Warunki gruntowe, 

w jakich wykonywany jest pal s  

porównywane z opisem budowy 

pod o a gruntowego w projekcie 

palowania. W miar  post pu robót, 

sprawdzana jest g boko  wierce-

nia. Podczas wiercenia odpowied-

nio dostosowuje si , do wyst -

puj cych warunków gruntowych, 

posuw i pr dko  obrotów widra, 

tak aby zminimalizowa  ilo  wydo-

bywanego gruntu oraz zachowa  

boczn  stateczno  cian otworu.

Ad. 2

Mieszanka betonowa jest poda-

wana pod ci nieniem okre lonym 

w specyfikacji technicznej, poprzez 

centraln  rur  rdzeniow  widra li-

makowego, zako czon  systemem 

zamykaj cym. Mieszanka betono-

wa podawana jest z odpowiedni  

pr dko ci  w trakcie wyci gania 

widra. W efekcie powstaje ci g y, 

betonowy pal o pe nym przekroju. 

Projektowany poziom g owicy pala 

uzyskuje si  poprzez odpowiednie 

skucie technologicznego naddatku 

pala.

Ad. 3

Zbrojenie wykonywane zgodnie 

z projektem, wprowadza si  w wie-

o uformowany pal. Zbrojenie 

podnoszone jest i ustawiane przy 

u yciu wyci garki zamontowanej 

na palownicy. Niekiedy stosowany 

jest wibrator w celu pogr ania 

zbrojenia w mieszance betonowej. 

Zbrojenie wk adane jest centrycz-

nie i pionowo w zabetonowany 

otwór z minimalnym opó nieniem 

od uko czenia betonowania.

Zalety pali CFA:

 Bardzo wysoka wydajno  

robót. Wykonanie pala trwa od kil-

kunastu do kilkudziesi ciu minut, 

w zale no ci od warunków grunto-

wych, g boko ci, rednicy, mocy 

sprz tu, punktualno ci dostaw 

betonu, do wiadczenia wykonaw-

cy itd. 

 Przemieszczanie gruntu na boki 

w czasie realizacji pali CFA popra-

wia parametry otaczaj cego pal 

Ry
wyko

1 –
w rurz

ro

z r
niem 

3 – w

5 – u

6
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widra jest przemieszczany na boki 

i zag szczany.

3. Po zako czeniu zag biania wi-

dra grunt wokó  niego jest dog sz-

czony, natomiast podstawa widra 

opiera si  na gruncie, którego stan 

nie zosta  zak ócony.

4. Umieszczenie zbrojenia wew-

n trz obudowy rury.

5. Wprowadzenie do rury trzpienia 

w postaci widra p uczkowego.

6. Rozpocz cie procesu betono-

wania, podczas którego zarówno 

wider, jak i trzpie  s  wype niane 

mieszank  betonow .

7. Wyci ganie widra i wst p-

ne obci anie podstawy. wider 

wyposa ony jest w przyrz d wymu-

szaj cy ruch w dó  trzpienia i ruch 

w gór  widra pod dzia aniem 

odpowiedniego ci nienia (warto  

pali Pressodrill sk ada si  z ura-

wia utrzymuj cego prowadnic , 

po której porusza si  w kierun-

ku pionowym obrotowa g owica 

(rys. 4). G owica po czona jest 

z górn  cz ci  widra wkr ca-

nego w grunt. G owica zapewnia 

ruch obrotowy wokó  jego osi. 

Zag bianie widra nast puje pod 

jego ci arem w asnym oraz ci a-

rem g owicy obrotowej.

Kolejno  wykonywania pali Pre-

ssodrill (rys. 5):

1. Ustawienie podstawy wkr canej 

rury w osi projektowanego pala. 

Dolny koniec widra uszczelniony 

jest wodoodporn  p yt .

2. Wkr cany wider jest zag bia-

ny ruchem obrotowym z równocze-

snym dzia aniem si y wciskaj cej. 

Podczas penetracji grunt wokó  

Ad. 5

W palach obci anych osiowo 

z regu y nie jest wymagane zbro-

jenie. Je eli pale maj  by  zbrojo-

ne, to zbrojenie jest umieszczane 

w rurze przed etapem betonowa-

nia. Zbrojenie mo e by  cz ciowe 

lub na ca ej d ugo ci rury.

Ad. 6

Betonowanie wykonywane jest 

po umieszczeniu w rurze zbroje-

nia. Betonowanie mo e by  wyko-

nywane bezpo rednio po wbiciu 

rury. W czasie podawania mieszan-

ki do rury pojawia si  lej (komin) 

z wyra nie pionowym przep ywem, 

który zapobiega segregacji sk ad-

ników betonu.

Zalety pali Lacor:

 Mo liwo  betonowania w su -

chych warunkach w traconej stalo-

wej rurze, pozostawianej w pod o-

u gruntowym. W razie konieczno-

ci pale mog  by  zbrojone.

 Dobre zag szczenie gruntu 

wokó  formowanego pala.

 Du a wydajno  prac palowych.

3.4. Technologia Pressodrill

Pale Pressodrill wykonywane 

s  jako wkr cane bezpo rednio 

w gruncie. Sprz t do wykonywania 

Rys. 4. Przyk ad sprz tu do wyko-
nywania pali w technologii Pressodrill

Rys. 5. 
Kolejno  

wykonywania 
pali 

w technologii 
Pressodrill
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Zalety technologii Soilex:

 Dobry wp yw pali tego typu 

na stan otaczaj cego je gruntu; 

stopie  przemieszczenia gruntu 

wokó  uformowanego pala jest bar-

dzo du y.

 Realizacji nie towarzyszy wydo-

bywanie jakiegokolwiek urobku 

na powierzchni .

 Powi kszona podstawa pala.

 Wytrzyma o  gruntów wzrasta 

w strefie powi kszonej podstawy.

 W mi kkich spoistych gruntach 

wytrzyma o  na cinanie wzra-

sta w wyniku konsolidacji wokó  

powi kszonej podstawy.

 No no  podstawy mo e by  

sprawdzana poprzez monitoring 

ci nienia rozszerzania.

3.6. Technologia SVB

Pale te zosta y skonstruowa-

ne przez firm  Jebens GmbH 

z Niemiec. S  one wkr cane bez-

po rednio w grunt. Zag bianie 

obudowy rurowej pala nast puje 

pod wp ywem dzia ania piono-

wego nacisku z jednoczesnym 

ruchem obrotowym. Podstawa 

rury jest uszczelniana tracon  

stalow  p yt . Podczas wkr ca-

nia rury, cz  gruntu jest trans-

portowana wzd u  trzonu pala 

na powierzchni , a cz  jest roz-

ne piaski, trwa kilkana cie minut. 

Wibrowane pale Soilex sk adaj  si  

z typowej stalowej rury o d ugo ci 

oko o 15 m (max 20 m) i rednicy 

0,15÷0,25 m.

Wbijane pale Soilex s  montowa-

ne przy u yciu lekkiego sprz tu. 

U ywane rednice rur stalowych 

to najcz ciej 0,1÷0,2 m.

Pale Soilex wykonywane jako 

wiercone s  najcz ciej czone 

z technologi  CFA. W zwi zku 

z powi kszon  podstaw , nast -

puje skrócenie d ugo ci pala, tak 

wi c czas wiercenia jest krótszy 

i realizacja pojedynczego pala 

jest szybsza. rednica trzonu pala 

typu Soilex – CFA nie przekracza 

na ogó  0,5 m. Po czenie zalet pali 

CFA oraz Expander Body pozwala 

na wykreowanie nowego efektyw-

nego systemu palowania.

Trzon tradycyjnego pala jest pro-

jektowany tak, aby ca kowicie 

wy korzysta  wysok  no no  

Ex pander Body. W zwi zku z po -

wi kszon  podstaw , pal mo e 

przenosi  du e obci enia nawet 

w s abych gruntach.

Podczas zag biania (wiercenie, 

wbijanie, wibrowanie) pal jest jesz-

cze nieposzerzony i ma ma  red-

nic . Podstawa pala jest powi k-

szana po osi gni ciu przez pal pro-

jektowanej g boko ci. Instalacja 

pala i powi kszanie jego podsta-

wy s  wykonywane jako oddzielne 

cykle realizacyjne, ale mog  by  

wykonywane jednocze nie (rów-

nolegle w czasie). Podczas iniekcji 

powi kszonej podstawy kontrolo-

wane s  odpowiednie parametry 

przy u yciu systemu PLOGG (rów-

nie  opatentowanego przez Soilex 

AB). Ci nienie iniekcji wynosi 

oko o 0,5÷3 MPa i zale y g ównie 

od rodzaju gruntu i g boko ci 

posadowienia fundamentu.

Podczas rozszerzania Expander 

Body, monitorowane jest nat e-

nie przep ywu, ci nienie i obj -

to  iniekowanego zaczynu. Ten 

system monitoringu sprawdza 

etap rozszerzania Expander Body, 

a tak e dostarcza cenne informa-

cje o warunkach geotechnicznych, 

w których wykonywany jest pal.

dzia aj cego ci nienia jest kontro-

lowana). Ta si a powoduje jedno-

czesne wyci ganie widra i obci -

anie gruntu pod palem.

8. wider wydobywany jest suk-

cesywnie. Na etapie wyci gania 

wider nie jest obracany.

9. Po wydobyciu widra, trzpie  

jest wyci gany.

Zalety pali Pressodrill:

 Mo liwo  wykonywania pali 

o du ych rednicach.

 Wykonawstwo w obudowie ru -

rowej jest mo liwe we wszystkich 

rodzajach gruntów.

 Podczas realizacji nie ma ha a-

su, wstrz sów ani wibracji.

 Zag szczenie gruntu wokó  for-

mowanego pala.

 Brak urobku w czasie realizacji, 

czysty plac budowy.

3.5. Technologia Soilex

Pale Soilex charakteryzuj  si  

powi kszon  podstaw , której 

realizacja odbywa si  opaten-

towanym systemem zwanym 

Expander Body. System ten zosta  

wynaleziony w Szwecji w latach 

osiemdziesi tych przez Soilex AB 

ze Sztokholmu. System sk ada si  

ze z o onej, pofa dowanej cienkiej 

blachy, która mo e by  powi k-

szona po zainstalowaniu w grun-

cie. Rozszerzenie jest osi gni te 

poprzez iniekcj  mieszank  beto-

now  lub zaczynem cementowym. 

W ten sposób jest formowana 

cylindryczna podstawa pala – tzw. 

ba ka (rys. 6), której rednica jest 

5÷10 razy wi ksza ni  oryginalna 

rednica. Expander Body mo e 

przenosi  zarówno obci enia ci-

skaj ce, jak i rozci gaj ce.

Pale Soilex to nazwa zbiorowa 

dla ró nych systemów palowa-

nia, w których Expander Body 

jest czony z ró nymi tradycyjny-

mi sposobami wykonywania pali: 

wierconymi, wbijanymi, wibrowa-

nymi.

Pale Soilex, które wykonuje si  

przy u yciu wibratorów s  zaleca-

ne do formowania w gruntach syp-

kich. Wykonawstwo pojedynczego 

pala o d ugo ci 13 m w grun-

tach takich jak rednio zag szczo-

Rys. 6. 
Schemat 

cylindrycznej 
podstawy 

pala 
uformowanej 
w technologii 

Soilex
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rur obsadowych decyduje o uzy-

skiwanej formie pobocznicy pali. 

Wykorzystywanie w nowych tech-

nologiach palowych rur traconych 

wp ywa korzystnie na atwo  

zag biania pali, ale jednocze nie 

generuje dodatkowe koszty zwi -

zane z zu yciem rur stalowych 

(np. Lacor).

4. Wybór technologii palowania

Ró norodno  technik i dost p-

nych technologii palowania pozwa-

la na dokonywanie wyboru naj-

bardziej odpowiedniej – z punktu 

widzenia poprawno ci i bezpie-

cze stwa przenoszenia obci e  

z budynku w istniej cych warun-

kach gruntowych, ale te  przy 

uwzgl dnieniu wielu innych dodat-

kowych czynników, np. konstrukcji 

3.7. Porównanie zaprezentowa-

nych technologii

W celu porównania omawianych 

technologii, w tabeli 2 zestawio-

no wa niejsze ich charakterystyki 

[1, 2, 11].

Zró nicowanie zakresu dopusz-

czalnych rednic pali w przedsta-

wionych technologiach jest bardzo 

istotne na etapie projektowania 

konstrukcji fundamentów. Dotyczy 

to g ównie za o e  przyjmowanych 

do wykonywania oblicze  konstruk-

cyjnych fundamentów. Podczas 

wyboru rozwi zania projektowego 

w danej technologii palowej, mo -

liwo ci realizacji pali z poszerzon  

podstaw  mog  istotnie wp ywa  

na przydatno  pali w okre lonych 

warunkach gruntowych i realiza-

cyjnych. Wykorzystanie w czasie 

realizacji posadowienia palowego 

pychana na boki. Po osi gni -

ciu projektowanej g boko ci, 

wewn trz rury montowane jest 

zbrojenie. W podstawie pala jest 

pozostawiana p yta, która sta-

nowi uszczelnienie rury pod-

czas jej zag biania. Nast pnie 

do rury podawana jest mieszanka 

betonowa. Podczas wyci gania 

na powierzchni , rura jest obraca-

na w tym samym kierunku, co przy 

zag bianiu. Przestrze  pomi dzy 

rur  a gruntem jest wype niana 

mieszank , osi gaj c w ten spo-

sób dobr  spójno  pomi dzy 

trzonem pala a otaczaj cym grun-

tem. Wykonawstwo pali SVB obej-

muje kolejne etapy (rys. 7).

1. Wkr canie rury w pod o e grun-

towe.

2. Osi gni cie projektowanej g -

boko ci. Pozostawienie w gruncie 

p yty uszczelniaj cej rur  w trakcie 

jej zag biania.

3. Monta  zbrojenia wewn trz rury.

4. Podci ganie rury z jednocze-

snym pompowaniem mieszanki 

betonowej.

5. Uko czenie formowania pala.

Zalety pali SVB:

 Stan gruntu otaczaj cego pale 

SVB ulega znacznemu zag szcze-

niu, w wyniku rozpychania gruntu 

na boki.

 Du y wybór standardowych 

wymiarów rednic: 0,40 0,42 0,50 

0,60 0,67 m.

 Maksymalna d ugo  to 24 m.

 W zale no ci od d ugo ci, 

rednicy i warunków gruntowych 

w miejscu realizacji pali, mog  one 

przenosi  obci enia ciskaj ce 

do warto ci 1500 kN i wyci gaj ce 

do warto ci 1000 kN.

Tabela 2. Charakterystyczne cechy wybranych technologii palowania

Cecha Atlas CFA Lacor Pressodrill Soilex SVB

Max g boko  posadowienia [m] < 30 < 30 brak danych brak danych 20 24

Dopuszczalne wymiary rednic [cm] 36/53÷56/81 40÷120 ≥ 25 < 120 10÷50 40÷67

Mo liwo  poszerzenia podstawy pala nie nie nie nie tak nie

Stosowanie rury obsadowej
w czasie realizacji pala

nie nie tak tak tak tak

Ha as w czasie realizacji prac nie nie nie nie nie nie

Drgania w czasie realizacji prac nie nie nie nie nie nie

Rejestracja parametrów
w czasie realizacji prac

tak tak tak tak tak tak

Rys. 7. 
Etapy 

wykonywania 
pali 

w technologii 
SVB
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5) Wykonanie analizy wielokryte-

rialnej.

6) Analiza otrzymanych wyników.

7) Podj cie decyzji – wdro enie 

wariantu projektu (rozwi zania).

Powy sza metodyka analizy wie-

lokryterialnej ma charakter ogól-

ny, mo e wykorzystywa  ró ne 

metody oceny warto ci kryteriów 

i rachunku wielokryterialnej opty-

malizacji [6, 10].

Przyk ad zastosowania wielokry-

terialnego wyboru projektu

W celu posadowienia wielorodzin-

nego budynku mieszkaniowego 

zaproponowano trzy rozwi zania 

projektowe, odpowiednie dla istnie-

j cych zbadanych warunków geo-

technicznych. S  to pale w trzech 

technologiach – jedna tradycyjna 

i dwie nowoczesne:

1) pale wybijane Franki;

2) pale wiercone CFA;

3) pale wkr cane Atlas.

Rozwi zania te zosta y poddane 

analizie wielokryterialnej. Kryteria, 

b d ce cechami projektu, wybie-

rane do analizy wielokryterialnej 

mo na pogrupowa  na: technicz-

ne, technologiczno-organizacyj-

ne, ekonomiczne i ekologiczne. 

Spo ród wymienionych grup wy -

brano kryteria przedstawione w ta -

beli 3, których wa no  ocenili 

eksperci z dziedziny fundamento-

wania.

Eksperci dokonali oceny punkto-

wej w skali 1÷8 (im wy sza war-

to  punktowa tym lepsza ocena), 

na podstawie której za najwa niej-

sze uznaje si  kryteria: K1 – jest 

to kryterium zwane ryzykiem czasu, 

oznaczaj ce prawdopodobie stwo 

niedotrzymania terminu wykonania 

robót wskutek wyst pienia nieko-

rzystnych zjawisk zewn trznych 

i wewn trznych, jak np. nietermi-

nowo  dostaw mieszanki beto-

nowej, awaria sprz tu i inne, K2 – 

osi gni cie projektowanej no no-

ci (szacowane za pomoc  charak-

terystyki: obci enie – osiadanie) 

[3], oraz K3 – mo liwo ci rejestracji 

ci g o ci pala w czasie realizacji. 

S  to kryteria z grupy technologicz-

swojej wiedzy i do wiadczenia. 

Selekcja ta (wybór I) (patrz np. rys. 

1) prowadzi do ograniczenia liczby 

wariantów. Jest to wa ne ze wzgl -

du na ekonomiczno  tej fazy pro-

jektowania inwestycji.

Etap II obejmuje w a ciw  analiz  

wielokryterialn  zaproponowanych 

projektów. Ten etap bada  w pre-

zentowanym przyk adzie sk ada 

si  z nast puj cych kroków:

1) Zestawienie kryteriów oceny 

wariantu projektowego. S  w nich 

kryteria techniczne, technologicz-

ne, ekonomiczne i ekologiczne 

– selekcja zbioru kryteriów cha-

rakterystycznych dla rozwa anego 

przyk adu.

2) Wybór zbioru kryteriów do oceny 

najlepszych rozwi za  w aspekcie 

ekonomicznym i ekologicznym.

3) Ocena wa no ci wybranych 

kryteriów, ich ranking oraz ocena 

warto ci kryteriów niemierzalnych 

przez ekspertów.

4) Wybór metody analizy wielokry-

terialnej.

obiektu, jego lokalizacji, warunków 

realizacji, kosztów itd. Na jedno-

czesne uwzgl dnienie aspektów 

technicznych, ekonomicznych, ro -

dowiskowych i innych, które po -

win no spe nia  rozwi zanie pro-

blemu in ynierskiego, pozwala 

wielokryterialna analiza porównaw-

cza. Zastosowanie jej w proce-

sie decyzyjnym wymaga pewnego 

uporz dkowanego toku post po-

wania (rys. 8) [9]. Ka de zadanie 

stoj ce przed projektantem mo na 

rozwi za  za pomoc  ró nych roz-

wi za  konstrukcyjnych, materia-

owych, technologicznych i organi-

zacyjnych. Wed ug proponowanej 

w pracy [9] metodyki (rys. 8), pierw-

sza selekcja dost pnych techno-

logii odpowiednich do warunków 

realizowanej inwestycji, nast puje 

po analizie warunków realizacji, 

tj. np. w przypadku fundamen-

tów: rodzaju gruntu w pod o u, 

warunków hydrogeologicznych, 

typu obiektu, jego lokalizacji itd. 

Projektant dokonuje selekcji mo -

liwych rozwi za  na podstawie 

Rys. 8. Schemat metodyki wyboru najlepszego rozwi zania projektowego 
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przed uczestnikami przedsi wzi -

cia budowlanego, problemu.

5. Podsumowanie

Bezpieczne posadowienie budow-

li na palach wymaga realizacji 

poprawnego projektu posado-

wienia wykonanego na podsta-

wie dobrego rozpoznania pod o-

a gruntowego oraz w a ciwego 

wyboru i wykonania pali. Dany typ 

pali mo e by  wykonany w ró nych 

technologiach, z wykorzystaniem 

ró nych maszyn. Rozmaito  tech-

nologii pozwala na ich równorz d-

ny wybór równie  pod wzgl dem 

osi gania projektowanych no no-

ci i nieprzekraczania dopuszczal-

nych osiada  w danym przypadku 

fundamentowania. Je eli spe nione 

s  te kryteria, to technologie ró ni  

si  mi dzy sob  innymi cechami 

technicznymi, jak te  obci eniem 

rodowiska podczas prac funda-

mentowych (ha as, drgania, wydo-

bywanie gruntu), kosztem robót, 

pracoch onno ci  wykonania, 

wymaganiami kwalifikacji obs ugi 

urz dze , oddzia ywania na ludzi, 

na istniej ce budynki, infrastruk-

tur  itd. D c do racjonalnego 

projektowania i zarz dzania pro-

cesem inwestycyjnym na ka dym 

jego etapie, potrzebna jest zna-

jomo  rozwijaj cych si  i ofero-

wanych przez rynek technologii 

oraz umiej tno  ich wyboru przy 

uwzgl dnieniu wielu kryteriów. Taki 

te  cel przy wieca  autorkom przy 

redagowaniu tego artyku u, w któ-

rym przedstawiono opis nowocze-

snych technologii i metod  wyboru 

wariantu rozwi zania projektowe-

go za pomoc  analizy wielokryte-

rialnej.

zastosowano wska nik sumacyjny. 

Warto  wi ksza wska nika ozna-

cza rozwi zanie lepsze. Otrzymane 

wyniki zestawione w tabeli 5 wska-

zuj , e przy przyj tych za o e-

niach (kryteriach) najlepszym roz-

wi zaniem s  pale CFA. Jest oczy-

wiste, e technologie nowoczesne 

spe niaj  lepiej swoje zadania. 

Jednak e w celu podj cia decyzji 

wyboru rozwi zania spe niaj cego 

wiele preferencji, wybór nie jest 

oczywisty i nale y wesprze  si  

metodami analizy wielokryterialnej.

Ostatecznego wyboru rozwi zania 

do wdro enia dokonuje decydent 

w oparciu o wyniki analizy, a wcze-

niej przyj te kryteria i prawid o-

wo  ich oceny. Przedstawiony 

przyk ad mia  na celu przedsta-

wienie wzgl dnie atwej i prostej 

metody wspomagania decyzji 

optymalnych, opartych na wielo-

stronnej analizie postawionego 

no-organizacyjnych. Kryteria eko-

nomiczne to: koszt – K4 (obejmuje 

koszty bezpo rednie uwzgl dnia-

j ce robocizn , materia y i prac  

sprz tu), a tak e do tej kategorii 

mo na zaliczy  czas wykonania 

pala K6. Kryterium to jest zwi zane 

z kryterium K1 – ryzykiem czasu 

i pomimo, e jest ono uznane przez 

ekspertów za mniej adekwatne 

do oceny terminowo ci zadania, 

to b dzie, ono brane pod uwag  

przy prowadzonej analizie do oceny 

czasu wykonania robót, poniewa  

jest ono wymierne. Warto ci kryte-

riów i ich wag dla poszczególnych 

proponowanych technologii palo-

wania zawiera tabela 4.

W celu sprowadzenia warto ci kry-

teriów wyra onych w jednostkach 

naturalnych do warto ci niemia-

nowanych, zastosowano kodo-

wanie metod  normowania [10]. 

Do obliczenia oceny syntetycznej 

Tabela 3. Oceny wa no ci kryteriów [9]

Nr kryterium Ekspert 1 Ekspert 2 Ekspert 3 Suma pkt.
Pozycja

Kryterium

K1 – ryzyko czasu 6 5 8 19 2

K2 – osi gni cie projektowanej no no ci 8 7 6 21 1

K3 – mo liwo  rejestracji ci g o ci pala w czasie realizacji 7 5 4 16 3

K4 – koszt wykonania robót 2 1 4 7 4

K5 – uci liwo  dla rodowiska (ha as, drgania, 
wynoszenie gruntu na powierzchni  itd.)

1 2 3 6 5

K 6 – czas wykonywania pojedynczego pala 3 2 1 6 5

Tabela 4. Oceny warto ci kryteriów i ich wag

Kryterium Pale Franki Pale CFA Pale Atlas Wagi

K6 – destymulanta [h] 3,5 2 3 0,26

K2 – stymulanta 5 8 9 0,33

K3 – stymulanta 0 1 1 0,21

K4 – destymulanta [z ] 10712 6150 8620 0,11

K5 – destymulanta 8 2 1 0,08

Tabela 5. Zakodowane miary wariantów wed ug kryteriów cz stkowych

Kryterium Wagi
Warianty rozwi za  projektowych posadowienia budynku

Pale Franki Pale CFA Pale Atlas

K6 0,26 1 0,26* 1,75 0,46* 1,16 0,30*

K2 0,33 0,55 0,18* 0,89 0,29* 1 0,33*

K3 0,21 0 0* 1 0,21* 1 0,21*

K4 0,11 1 0,11* 1,74 0,19* 1,24 0,14

K5 0,08 1 0,08* 8 0,32* 8 0,64*

Wska nik 
syntetyczny 
sumuj cy

1.00 0,63 1,79 1,62

*warto ci z gwiazdk  stanowi  iloczyn zakodowanej miary kryterium i jego wagi
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