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1. Wprowadzenie

Fundament jest elementem konstrukcyjnym budowli, 
którego zadaniem jest przekazanie obciążenia na pod-

łoże gruntowe w taki sposób, aby podłoże to nie osia-

dało nadmiernie, a cały układ budowla – fundament 
– podłoże gruntowe był stateczny. Zasadniczymi czyn-

nikami wpływającymi na wybór konstrukcji fundamentu 
są warunki wodno-gruntowe, warunki techniczno-eko-

nomiczne oraz rodzaj budowanego obiektu, jego prze-

znaczenie i wartość obciążenia.
Fundamenty pośrednie – stosowane są w przypadkach, 
gdy powierzchniowe warstwy gruntu maja zbyt słabą no-

śność i jest konieczne przeniesienie obciążeń z konstruk-

cji na warstwy zalegające głębiej oraz gdy nie jest opła-

calne dojście do tych warstw otwartymi wykopami.
Prawidłowe rozpoznanie podłoża gruntowego w miej-
scu projektowanej budowli ma podstawowe znaczenie 
w projektowaniu i wykonaniu fundamentów pośrednich. 
W badaniach gruntów decydujące znaczenie mają ba-

dania polowe dostarczające wyj-
ściowych danych do dalszych 
prac. Podstawową metodą polo-

wych badań gruntów są wierce-

nia badawcze stosowane w celu 
ustalenia układu warstw gruntów 
oraz pobrania próbek potrzeb-

nych do wykonania badań ich 
własności. Szerokie zastosowa-

nie w badaniach polowych mają 
także sondowania, które służą 
przede wszystkim do oznacze-

nia cech gruntów na podstawie 
oporu pogrążania sondy w pod-

łoże in situ, czyli w warunkach 
ich naturalnego zalegania.
Efektem badań podłoża powin-

no być uzyskanie, nie tylko do-

kładnego przekroju geotechnicz-

nego, który powinien stanowić 
podstawowy element dokumen-

tacji geotechnicznej, ale przede 
wszystkim miarodajnych para-

metrów poszczególnych warstw 
gruntu do obliczeń. Odnosi się 
to przede wszystkim do stopnia 

zagęszczenia gruntów niespoistych oraz stopnia pla-

styczności gruntów spoistych, gdyż te właśnie parame-

try mają decydujący wpływ na wyznaczenie właściwych 
wartości jednostkowych oporów gruntu pod podstawą 
pala i wzdłuż pobocznicy. W przypadku obliczeń osia-

dań pali dochodzi moduł ściśliwości gruntu.

2. Charakterystyka fundamentów pośrednich

2.1. Posadowienie na palach

Obciążenia przekazywane przez te fundamenty przeka-

zywane są za pośrednictwem pali na głębsze warstwy 
podłoża. Pale wykonywane są z różnych materiałów 
(rys. 1) i stosowane przeważnie jako elementy podpór 
zapewniających stateczność wznoszonych budowli:

jeśli w podłożu występuje wysoki poziom wody grun- –
towej, a nie ma możliwości odwodnienia,

gdy zachodzi potrzeba zabezpieczenia budowli oraz  –
skarpy lub zbocza przed osuwiskiem,

gdy miejsce na fundamenty jest ograniczone, np. w bu- –
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Rys. 1. Podstawowy podział pali. Klasyfikacja i przykłady
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downictwie przemysłowym, gdzie potrzeba dużo miej-
sca na różne instalacje,

gdy w pomieszczeniu należy wykonać głębokie wy- –
kopy, np. pod maszyny,

gdy występują duże obciążenia, np. filary mostowe,  –
budownictwo przemysłowe,

gdy zachodzi konieczność wzmocnienia istniejących  –
fundamentów bezpośrednich,

na terenach ze zjawiskami krasowymi, lub z nierów- –
nym stropem skał nie zwietrzałych.
Ze względu na sposób przekazywania obciążenia pale 
klasyfikujemy na:

słupowe, które przekazują obciążenia w zasadzie je- –
dynie przez podstawę na warstwę nośną gruntu,

zawieszone, przekazujące obciążenie przez siły tar- –
cia na pobocznicy pala,

normalne, przekazujące obciążenia przez siły tarcia  –
na pobocznicy i siły normalne w podstawie pala,

ukośne, gdy obciążenie poziome przekracza 10% ob- –
ciążenia pionowego.
Mogą one być wykonywane w gruncie, w różny spo-

sób z tym, że wszystkie technologie można podzielić 
na takie, w których:

usuwa się grunt, a w jego miejsce wprowadza się ma- –
teriał budowlany, przede wszystkim beton,

nie usuwa się gruntu, co powoduje jego zagęszczenie. –
Długość pali wynosi zwykle od kilku do kilkunastu me-

trów. Możliwe jest ich zagłębienie nawet do 60 m i wię-

cej, jednak są to przypadki odosobnione i w polskich 
warunkach nie występują. Umownie dzieli się je na:

krótkie – do 6 m, –
średnie (normalne) – do 25 m, –
długie – ponad 25 m, –

a ze względu na wymiar poprzeczny (średnicę) na:
małośrednicowe – do 15 cm, –
normalnośrednicowe – do 60 cm, –
wielkośrednicowe – ponad 60 cm. –

2.2. Posadowienie na studniach

Fundamentowanie na studniach polega na zapuszczeniu 
w grunt studni betonowych lub żelbetowych. Zagłębia-

nie studni polega na wykorzystaniu ciężaru studni z jed-

noczesnym wybieraniem gruntu z jej wnętrza, co umoż-

liwia pogrążanie całego układu dzięki przezwyciężeniu 
bocznego oporu gruntu wzdłuż całej powierzchni bocz-

nej. Po zagłębieniu studni do projektowanej głębokości 
zamyka się dno przez zabetonowanie tzw. korka. Korek 
wykonuje się pod wodą. Gdy beton stwardnieje wypom-

powuje się wodę ze studni. Jeśli ma ona służyć jako fun-

dament, zabetonowuje się pozostałą przestrzeń.
Posadowienie obiektów budowlanych na studniach opusz-

czanych jest użyteczne w przypadkach obiektów o znacz-

nych obciążeniach pionowych – skupionych, w warun-

kach gruntowych i wodnych, które sprzyjają zastosowaniu 
mechanizacji robót. Studnie opuszczane znajdują zasto-

sowanie nie tylko jako fundamenty, ale także jako obiekty 
budownictwa podziemnego, takie jak: podziemne pom-

pownie, urządzenia oczyszczalni ścieków, szyby górni-
cze i do budowy kolei podziemnych, a nawet parkingi 
i garaże. Zastosowanie posadowienia na studniach jest 
także uzasadnione w przypadkach, gdy:

wykonanie wymiany gruntu, ze względu na jego głę- –
bokość zalegania może okazać się nieopłacalne pod 
względem ekonomicznym,

grunty zalegające nad warstwą nośną są słabe lub  –
bardzo słabe i tarcie na pobocznicy ma niewielkie zna-

czenie,
brak jest możliwości posadowienia bezpośrednie- –

go fundamentu,
w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej studni  –

nie ma obiektów posadowionych płycej, ponieważ na-

ruszenie struktury gruntu w wyniku wybierania z wnę-

trza studni może mieć niekorzystny wpływ na sąsied-

nią zabudowę.

2.3. Kesony

Są to otwarte od dołu skrzynie o szczelnych ścianach i stro-

pie, do której wnętrza, stanowiącego tzw. komorę roboczą, 
doprowadza się sprężone powietrze. Wybieranie gruntu 
poniżej zwierciadła wody odbywa się w komorze robo-

czej. Ciśnienie powietrza w komorze musi być tak duże, 
żeby wypierało wodę gruntową z jej wnętrza i umożliwia-

ło w niej pracę robotników. Usuwanie ziemi z komory po-

zwala na dokładne zbadanie gruntu pod względem jego 
właściwości, co umożliwia uzupełnienie wyników badań 
uzyskanych za pomocą wierceń, a tym samym stanowi 
potwierdzenie, iż parametry gruntów stanowiących doce-

lowy poziom posadowienia zostały przyjęte poprawnie. 
W przypadku powstania rozbieżności w stosunku do za-

łożeń projektowych można podjąć środki zaradcze, ta-

kie jak zejście z poziomem posadowienia kesonu głębiej, 
zwiększenie podstawy fundamentu, wzmocnienia gruntów 
w podłożu lub posadowienie kesonu na palach.
Kesony stosowane są przy posadawianiu ciężkich i zwar-
tych w planie konstrukcji inżynierskich (mosty, porty) 
oraz przy budowie podziemnych obiektów (zbiorniki, 
osadniki), gdy:

warstwa gruntu nośnego znajduje się na głębokości  –
nie przekraczającej 35 m od poziomu zwierciadła wody 
gruntowej lub powierzchniowej,

fundamentowanie na studniach jest niemożliwe  –
ze względu na przeszkody w gruncie, jak: stare funda-

menty, większe głazy, kłody drzew,
napływ wody jest tak duży, że nie ma możliwości od- –

pompowania jej z dna wykopu,
sąsiadujące obiekty uniemożliwiające naruszenie  –

zwartości gruntów pod ich fundamentami.

2.4. Fundamenty na ścianach szczelinowych

Stosuje się je jako fundamenty pod budowlami wyso-

kimi (kominy), pod filarami i przyczółkami mostowymi, 
pod ścianami budynków wykonywanych obok budyn-

ków istniejących, a także przy wykonawstwie kanałów, 
tuneli i do wzmocnienia istniejących fundamentów.



PRZEGLĄD BUDOWLANY 7-8/2013

KONSTRUKCJE – ELEMENTY – MATERIAŁY

A
R

T
Y

K
U

Ł
Y

 
P

R
O

B
L

E
M

O
W

E

49

Fundamenty ze ścian szczelinowych wykonuje się jak 
przepony wodoszczelne. Odcinki ścian szczelinowych 
mogą być użyte jako „pale”, na których posadawia się 
ławę fundamentową lub inny rodzaj konstrukcji ocze-

powej. Głębienie szczeliny przy pomocy specjalistycz-

nej koparki chwytakowej prowadzi się sekcjami, których 
długość, odstęp między nimi oraz kolejność realizacji 
zależą od warunków gruntowych, stosowanego urzą-

dzenia głębiącego oraz warunków realizacji robót na bu-

dowie. Ściany szczelinowe wykonuje się w wąskich 
(0,6–1,8 m), a głębokich wykopach (20–30 m), których 
ściany utrzymują się w równowadze na skutek wypeł-
niania szczeliny, w miarę głębienia, zawiesiną tiksotro-

pową (bentonitową, iłową).
Zbrojenie ścian jest z reguły związane w kosze z wkła-

dek splecionych cienkim drutem. Szerokość koszy od-

powiada długości odcinków ściany, natomiast długość 
odpowiada głębokości ścianki. Główne pręty zbrojenia 
pionowego owija się strzemionami w celu przeniesienia 
naprężeń ścinających.
Wykopy szczelinowe wypełnione zawiesiną tiksotropową są 
betonowane metodami stosowanymi w robotach betonowych 
podwodnych. Najbardziej powszechną jest metoda podawa-

nia mieszanki betonowej pod wodę przez rurę, zwana me-

todą szwedzką (Contractor). Mieszanka jest tak podawana, 
żeby nie nastąpiło przerwanie ciągłości jej wypływania z rury 

i wymieszanie z zawiesiną. Betonowanie podwodne wy-

maga nie tylko specjalnej techniki układania mieszanki, 
ale także stawia warunki co do jej składu oraz konsysten-

cji. Stosowane są mieszanki o zwiększonej ilości cemen-

tu i odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Ściany szczelino-

we wykonuje się zwykle z betonu wodoszczelnego dzięki 
czemu stanowią one pionową przegrodę przeciwfiltracyjną 
zabezpieczającą przed napływem wody gruntowej.
Grubość ścian szczelinowych jest mała, a więc sztywność 
ściany jest nieduża, stąd wymagają one zwykle stworzenia 
podpór nieruchomych lub odkształcalnych. Zakotwienie 
najczęściej jest liniowe i składa się ze ściągów i z właści-
wej konstrukcji kotwiącej, na którą siły poziome wywie-

rane na ściankę są przenoszone przez ściągi.
Ściana szczelinowa w zależności od głębokości wyko-

pu oraz rodzaju gruntu może pracować:
wspornikowo, przenosząc wszystkie obciążenia dzię- –

ki dużej sztywności własnej oraz głębokości,
zabezpieczona kotwami iniekcyjnymi pozostawiając  –

wykop wolny od wszelkich przeszkód,
zabezpieczona tymczasowymi rozporami stalowymi –  –

jest do dobre rozwiązanie przy mniejszych powierzchnio-

wo wykopach i wysokim poziomie wód gruntowych,
rozpierana stropem – tzw. metoda stropowa, w której  –

po wykonaniu ściany szczelinowej na gruncie wykonuje 
się strop stanowiący rozparcie ściany i dopiero rozpo-

czyna się fazę głębienia wykopu pod konstrukcję.

2.5. Kolumny fundamentowe i pale wielkośrednicowe

Fundamenty na kolumnach można stosować prawie 
we wszystkich konstrukcjach inżynierskich, a przede 

wszystkim w budownictwie mostowym i wodnym jako 
elementy przekazujące obciążenie na grunt z filarów 
i przyczółków oraz nabrzeży i pomostów. 
Fundamenty na kolumnach to:
– wwiercane pale pustakowe z których wnętrza trzeba 
wybrać grunt,
– studnie rurowe, czyli cienkościenne rury wprowadza-

ne w grunt przez wwibrowywanie,
– słupy – elementy prawie nie wpuszczane w grunt, 
zajmujące przestrzeń między dnem basenu wodnego 
a podstawą nadbudowy.
Pale wielkośrednicowe mają średnice od 60 do 200 cm 
i długość do 50 m. Pale te charakteryzują się dużym 
udźwigiem nawet do 10 MN. Do wykonywania pali o du-

żych średnicach stosuje się różne metody wykonaw-

stwa i różne urządzenia zależnie od kraju produkujące-

go dany sprzęt. Nazwy pali wiąże się więc z nazwami 
urządzeń stosowanymi do ich wykonawstwa.

3. Porównanie techniczno-kosztowe wybranych 
technologii posadowienia pośredniego

Jako podstawę do porównania wybranych technologii 
przyjęto posadowienie hali produkcyjnej na 12 stopach 
(każda ze stóp oparta na 3 palach, w sumie 36 pali). Wa-

runki geotechniczne stanowiły następujące grunty:
nasyp (miąższość 0,8 m), –
glina pylasta (miąższość 0,5 m), –
namuł (miąższość 3,2 m), –
torf (miąższość 1,6 m), –
piasek drobny (miąższość 4,4 m), –
piasek gruby (miąższość 4,5 m). –

Do porównania przyjęto trzy technologie posadowie-

nia pośredniego:
iniekcja strumieniowa jet grouting, –
pale typu CFA, –
pale Franki, –

dla których uprzednio wg PN-83/B-02482, obliczono 
nośności pali. W zależności od wybranej technologii 
średnice pali, ich długości oraz wymiary oczepów od-

powiednio różnią się. W analizie kosztowej posłużono 
się katalogami KNR 2-02 oraz cennikami SEKOCENBU-

DU z września 2012 roku.

3.1. Jet grouting

Jet grouting, czyli iniekcja strumieniowa, jest procesem 
wzmacniania podłoża gruntowego, polegającym na mie-

szaniu gruntu z zaczynem cementowym (cement port-
landzki oraz cementy hutnicze), tłoczonym pod wysokim 
ciśnieniem. W konsekwencji działania wysokoenerge-

tycznego strumienia iniektu następuje całkowite znisz-

czenie naturalnej struktury i odspajanie gruntu oraz jego 
częściowa wymiana. Na skutek procesu iniekcji cechy 
gruntu zostają ujednolicone, a powstały kompozyt grun-

towo-cementowy wykazuje znaczną wytrzymałość. Jet 
Grouting może być stosowany we wszystkich rodzajach 
gruntu, nawet tam gdzie występują stare fundamenty, 



PRZEGLĄD BUDOWLANY 7-8/2013

KONSTRUKCJE – ELEMENTY – MATERIAŁY

A
R

T
Y

K
U

Ł
Y

 
P

R
O

B
L

E
M

O
W

E

50

gruz, duże kamienie, a szczególnie tam, gdzie wystę-

pują grunty luźne, silnie uwodnione.
Dane techniczne do rzeczonego przykładu:

rodzaj: wiercone, iniekcja strumieniowa, –
wykonanie: metodą obrotowo-ssącą z płuczką wodną, –
klasa betonu: B 50, –
przekrój pala: Ø40, –
ilość stóp fundamentowych (oczepów nad palami): 12, –
ilość pali pod jedną stopą fundamentową: 3, –
ilość wszystkich pali: 36, –
długość jednego pala: 13,00 m, –
długość wszystkich 36 pali: 468,00 m, –
układ pali: 3 pale w układzie trójkątnym odwróconym, –
• wzdłuż osi X: rzędy co 1,00 m powtórzone 1 raz
• wzdłuż osi Y: rzędy co 1,00 m powtórzone 1 raz
objętość betonu potrzebna do wytworzenia jedne- –

go pala: 1,63 m3,

objętość betonu potrzebna do wytworzenia wszyst- –
kich 36 pali: 58,68 m3,

objętość jednego oczepu: 3,125 m – 3,

objętość wszystkich 12 oczepów: 37,5 m – 3.

3.2. Pale CFA

Pale CFA (znane w Polsce pod nazwą FSC – formowanie 
świdrem ciągłym) to pale wiercone wykonywane przy po-

mocy świdra ciągłego osadzonego na rurowym rdzeniu. 
Wykonanie pali polega na pogrążaniu świdra ruchem ob-

rotowym na odpowiednią głębokość. Po jej osiągnięciu 
do świdra wpompowuje się mieszankę betonową. Podczas 
podnoszenia świdra beton pod ciśnieniem dokładnie wypeł-
nia trzon pala, dzięki czemu uzyskujemy bardzo dobry kon-

takt pala z gruntem na pobocznicy. Po zakończeniu betono-

wania do świeżej mieszanki wprowadza się zbrojenie przy 
pomocy wibratora. Dzięki zastosowaniu rdzenia rurowego 

o dużej średnicy możliwe jest również wprowadzenie ko-

sza zbrojeniowego przed podaniem betonu co ułatwia 
zbrojenie pali o znacznej długości.
Pale CFA stosowane są najczęściej w gruntach spoistych 
twardoplastycznych i niespoistych o wysokim stopniu za-

gęszczenia. Technologia jest stosunkowo tania w wykonaniu 

w stosunku do uzyskiwanej nośności pala. Bezwstrzą-

sowe wykonawstwo oraz niski poziom hałasu podczas 
robót pozwala stosować pale CFA w pobliżu istnieją-

cych budynków.
Dane techniczne do rzeczonego przykładu:

rodzaj: wiercone, –
wykonanie: w rurach obsadowych wyciąganych, –
klasa betonu: B 50, –
przekrój pala: Ø40, –
ilość stóp fundamentowych (oczepów nad palami): 12, –
ilość pali pod jedną stopą fundamentową: 3, –
ilość wszystkich pali: 36, –
długość jednego pala: 14,50 m, –
długość wszystkich 36 pali: 522,00 m, –
układ pali: 3 pale w układzie trójkątnym odwróconym, –
• wzdłuż osi X: rzędy co 1,00 m powtórzone 1 raz
• wzdłuż osi Y: rzędy co 1,00 m powtórzone 1 raz
objętość betonu potrzebna do wytworzenia jedne- –

go pala: 1,82 m3,

objętość betonu potrzebna do wytworzenia wszyst- –
kich 36 pali: 65,60 m3,

objętość jednego oczepu: 3,125 m – 3,

objętość wszystkich 12 oczepów: 37,5 m – 3.

3.2. Pale Franki

Wykonywane są w rurze obsadowej wprowadzonej w grunt 
przez uderzanie odpowiednim ubijakiem w korek (wyko-

nany z suchej mieszanki betonowej o małej zawartości 

Tabela 1. Koszt wykonania posadowienia przedmiotowej hali produkcyjnej na palach jet grouting

RAZEM Robocizna Materiał Sprzęt

RAZEM 383638,31 122295,36 60191,41 201152,15

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R,S) 210241,85 79492,62 130749,23

RAZEM 593880,77 201787,98 60191,41 331901,38

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 80053,73 30268,43 49785,30

RAZEM 673934,50 232056,41 60191,41 381686,68

VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) 155004,94 53372,97 13844,02 87787,94

RAZEM 828939,44 285429,38 74035,43 469474,62

OGÓŁEM 828 939.44 zł
Tabela 2. Koszt wykonania posadowienia przedmiotowej hali produkcyjnej na palach CFA

RAZEM Robocizna Materiał Sprzęt

RAZEM 263306,71 60661,11 106552,09 96093,51

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R,S) 101891,40 39430,33 62461,07

RAZEM 365198,11 100091,44 106552,09 158554,58

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 38797,23 15013,95 23783,28

RAZEM 403995,34 115105,39 106552,09 182337,86

VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) 92918,93 26474,24 24506,98 41937,71

RAZEM 496914,27 141579,63 131059,07 224275,57

OGÓŁEM 496 914,27 zł
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wody), znajdujący się u spodu rury. Rurę z korkiem wbi-
ja się na wymaganą głębokość za pomocą bijaka wol-
nospadowego, a następnie betonowy korek wybijany 
jest z rury obsadowej. Wskutek zagęszczenia mieszanki 
i częściowego wybijania jej z rury objętość korka zmniej-
sza się, dlatego też niezbędne jest dosypywanie świeże-

go betonu w takiej ilości, by korek zawsze sięgał ponad 
dolną krawędź rury przynajmniej na 40–60 cm. Postępu-

jąc w ten sposób doprowadza się rurę do projektowanej 
rzędnej. Po osiągnięciu potrzebnego poziomu formuje 
się stopę pala poprzez wybijanie betonu z rury dopóki 
grunt poddaje się pod wpływem wbijanego w niego be-

tonu. Po wykonaniu stopy pala zbrojenie przygotowane 
na placu budowy w postaci gotowego szkieletu wkłada 
się do rury obsadowej. Zbrojenie to składa się zazwy-

czaj z 6 prętów średnicy 16 mm i uzwojenia średnicy 
6 mm o skoku 15 cm. Kolejnym krokiem jest układanie 
mieszanki betonowej zagęszczanej młotem z jednocze-

snym podciąganiem rury obsadowej.
Dane techniczne do rzeczonego przykładu:

wykonanie: wbijane, –
klasa betonu: B 50, –
przekrój pala: Ø42, –
ilość stóp fundamentowych (oczepów nad palami): 12, –
ilość pali pod jedną stopą fundamentową: 3, –
ilość wszystkich pali: 36, –
układ pali: 3 pale w układzie trójkątnym odwróconym, –
• wzdłuż osi X: rzędy co 1,00 m powtórzone 1 raz
• wzdłuż osi Y: rzędy co 1,00 m powtórzone 1 raz
długość jednego pala: 7,50 m, –
długość wszystkich 36 pali: 270,00 m, –
objętość betonu potrzebna do wytworzenia jedne- –

go pala: 1,04 m3,

objętość betonu potrzebna do wytworzenia wszyst- –
kich 36 pali: 37,44 m3,

objętość jednego oczepu: 4,50 m – 3,

objętość wszystkich 12 oczepów: 54,00 m – 3.

4. Podsumowanie

Bezpieczne posadowienie różnego rodzaju budow-

li na palach wymaga spełnienia czterech podstawo-

wych warunków:
dokładnego rozpoznania podłoża gruntowego w miej- –

scu projektowanego obiektu oraz prawidłowego okre-

ślenia parametrów gruntowych niezbędnych do obli-
czeń,

właściwego wyboru pali do występujących warunków  –
gruntowych oraz obciążeń i rodzaju konstrukcji,

wykonania przemyślanych, prawidłowych obliczeń  –
nośności i osiadania pali i fundamentu palowego,

poprawnego wykonania pali. –
Podstawowe błędy w projektowaniu pali są głównie wy-

nikiem złego lub niewystarczającego rozpoznania pod-

łoża gruntowego oraz niewłaściwie przyjętych parame-

trów gruntowych.
Przeprowadzona analiza kosztowa wykazała, że dla przy-

jętych warunków geotechnicznych najtańszym rozwią-

zaniem posadowienia przedmiotowej hali produkcyjnej 
jest posadowienie na palach Franki. Pozostałe dwie tech-

nologie w rozpatrywanym przypadku są dużo droższe 
ze względu na konieczność zastosowania dłuższych pali, 
niezbędnych do spełnienia warunku nośności.

BIBLIOGRAFIA

[1] Puła O., Rybak C., Sarniak W., „Fundamentowanie. Projektowanie 
posadowień.”, Wrocław 2001
[2] Gwizdała K., Kowalski J. R., „Prefabrykowane pale wbijane.” Gdańsk 2005
[3] PN – 83/B – 02482 „Nośność pali i fundamentów palowych.”,
[4] PN-EN 12699 „Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 
Pale przemieszczeniowe.”
[5] PN-EN 12716 „Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 
Iniekcja strumieniowa.”

Tabela 3. Koszt wykonania posadowienia przedmiotowej hali produkcyjnej na palach Franki

RAZEM Robocizna Materiał Sprzęt

RAZEM 130866,62 24640,02 33582,27 72644,33

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R,S) 63235,76 16016,64 47219,12

RAZEM 194102,38 40656,66 33582,27 119863,45

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 24078,34 6098,73 17979,61

RAZEM 218180,72 46755,39 33582,27 137843,06

VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) 50181,57 10753,74 7723,92 31703,90

RAZEM 268362,29 57509,13 41306,19 169546,96

OGÓŁEM 268 362,29 zł

Rys. 2. Porównanie kosztowe posadowienia pośredniego 
przedmiotowej hali produkcyjnej w wybranych technolo-
giach
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