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FUNDAMENTY PALOWE, OBLICZENIA
Z ZASTOSOWANIEM ZASAD EUROKODU 7
I DOĝWIADCZEē KRAJOWYCH
Kazimierz Gwizdaáa, Adam KrasiĔski
Politechnika GdaĔska, GdaĔsk
Streszczenie. Zagadnienie obliczania fundamentów palowych jest w Eurokodzie 7 przedstawione w sposób ogólny. OkreĞlono jedynie gáówne zasady wykonywania obliczeĔ oraz
podano wymagania, jak`im powinny odpowiadaü. ZaáoĪenie takie jest uzasadnione, ale stanowi utrudnienie w praktycznym zastosowaniu inĪynierskim. Projektanci są obligowani do
samodzielnego poszukiwania odpowiednich i wiarygodnych metod obliczeniowych, które
są rozproszone w licznych opracowaniach. Dotyczy to zarówno metod obliczania statycznego fundamentów palowych, okreĞlania noĞnoĞci pali, jak i prognozowania osiadaĔ pali
pojedynczych oraz w grupie. W artykule omówiono powyĪsze zagadnienia oraz przedstawiono kilka propozycji metod i podejĞü obliczeniowych z wykorzystaniem aktualnych
wyników badaĔ oraz wieloletnich doĞwiadczeĔ krajowych.
Sáowa kluczowe: pale fundamentowe, projektowanie pali, noĞnoĞü pali, osiadania fundamentów palowych

WSTĉP
W Polsce od kilku lat stosowane są zasady projektowania geotechnicznego zgodne
z Eurokodem 7. W zaáączniku krajowym do powyĪszej normy nie ma dodatkowych zaleceĔ dotyczących obliczania i projektowania fundamentów palowych, w związku z czym
obowiązują zalecenia zawarte w wersji oryginalnej (ogólnoeuropejskiej) normy. Dotyczą
one miĊdzy innymi klasy¿kacji metod obliczeniowych, wartoĞci wspóáczynników czĊĞciowych oddziaáywaĔ ȖG i ȖQ, wspóáczynników korelacyjnych od ȟ1 do ȟ6 oraz wspóáczynników noĞnoĞci Ȗb, Ȗs, Ȗt i Ȗs;t.
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Wedáug zaáącznika krajowego, sprawdzanie noĞnoĞci fundamentów, równieĪ palowych, zaleca siĊ przeprowadzaü, stosując podejĞcie obliczeniowe 2 (DA2 lub DA2*),
z kombinacją wspóáczynników: A1 „+” M1 „+” R2”.
Przy opracowywaniu EC7 przyjĊto, Īe w normie znajdą siĊ jedynie zasady i wymagania, jakim powinny odpowiadaü róĪnego rodzaju obliczenia statyczne fundamentów
i konstrukcji geotechnicznych, bez narzucania konkretnych metod i szczegóáowych wzorów obliczeniowych. Przedstawiono jedynie pewne propozycje obliczeĔ. Idea ta znacząco odróĪnia Eurokody od dawnych norm polskich, w których zawarte wzory obliczeniowe traktowano jako obowiązkowe. Z jednej strony taka istotna zmiana jest korzystna
z tego wzglĊdu, Īe daje projektantom duĪą swobodĊ w doborze metod obliczeniowych
i nie krĊpuje rozwoju tych metod. JednoczeĞnie odpowiedzialnoĞü za projekt i wyniki obliczeĔ skupiana jest tylko na osobie projektanta. Z drugiej strony swoboda doboru metod
obliczeniowych moĪe byü dla wielu projektantów káopotliwa i niewygodna. Wymusza na
nich ciągáy rozwój i uaktualnianie swojej wiedzy przez studiowanie bieĪącej literatury
fachowej i najnowszych opracowaĔ. Zalecane jest teĪ duĪe doĞwiadczenie praktyczne i dobra znajomoĞü zagadnienia. Zgodnie z wymaganiami EC7, stosowane przez projektantów
metody obliczeniowe powinny mieü solidne podstawy merytoryczne – pochodziü z uznanych Ĩródeá bądĨ mieü oparcie w wynikach badaĔ eksperymentalnych. Biorąc pod uwagĊ
duĪą liczbĊ dostĊpnych Ĩródeá literatury, naleĪy stwierdziü, Īe zadania, przed jakimi stoją
projektanci, mogą nie byü áatwe.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i chcąc czĊĞciowo uáatwiü pracĊ projektantom, w niniejszym artykule zawarto kilka wskazówek i porad dotyczących stosowania
niektórych metod obliczania statycznego i projektowania fundamentów palowych z zachowaniem zasad i wymogów EC7. Przytoczone metody naleĪy jednak nadal traktowaü
jako przykáadowe lub sugerowane, ale dające w miarĊ wysoki poziom wiarygodnoĞci
i bezpieczeĔstwa.

METODY OKREĝLANIA NOĝNOĝCI PALI ZGODNIE Z ZASADAMI EC7
WiadomoĞci wstĊpne
W EC7, pkt 7.4.1, wyróĪniono cztery rodzaje metod okreĞlania noĞnoĞci pali. We
wszystkich noĞnoĞü graniczną pala de¿niuje siĊ umownie jako siáĊ, przy której przemieszczenie jego gáowicy osiąga wartoĞü równą 10% Ğrednicy trzonu D. WartoĞü noĞnoĞci charakterystycznej pala oblicza siĊ, dzieląc noĞnoĞü graniczną przez wspóáczynniki
korelacyjne od ȟ1 do ȟ6, a noĞnoĞü projektową (obliczeniową) okreĞla siĊ przez podzielenie wartoĞci charakterystycznej przez wspóáczynniki noĞnoĞci Ȗb, Ȗs, Ȗt lub Ȗs;t.
W przypadku okreĞlania noĞnoĞci pali na podstawie próbnych obciąĪeĔ statycznych
(SPLT) wystĊpuje taka niedogodnoĞü, Īe rzadko podczas badania dochodzi siĊ do wartoĞci siáy powodującej przemieszczenie równe 10% Ğrednicy pala. W przypadku badania
pali tzw. produkcyjnych nie jest to czasami wskazane ze wzglĊdów konstrukcyjnych.
W powyĪszej sytuacji proponuje siĊ ekstrapolacjĊ wykresu Q-s z próbnego obciąĪenia do

Acta Sci. Pol.

Fundamenty palowe, obliczenia z zastosowaniem zasad...

5

wartoĞci siáy granicznej Ng. Wedáug zaleceĔ polskiej normy PN-83/B-02482, konstruuje
siĊ wykres pomocniczy dQ/ds i poszukuje na nim odcinka prostoliniowego (rys. 1). EkstrapolacjĊ krzywej osiadania (linia przerywana) moĪna przeprowadziü, wykorzystując
metodĊ funkcji hiperbolicznej Gwizdaáy [2013] lub metodą gra¿czną.

Rys. 1.
Fig. 1.

OkreĞlanie noĞnoĞci pala (Rc;m) z wykresu próbnego obciąĪenia
Determination of pile bearing capacity (Rc;m) from static load test chart

W przypadku braku moĪliwoĞci wydzielenia odcinka prostoliniowego na wykresie
dQ/ds noĞnoĞü Rc;m pala proponuje siĊ przyjąü równą sile Qc;max. Ze wzglĊdu na moĪliwoĞü wystąpienia takiej sytuacji, w celu unikniĊcia problemów ze speánieniem warunku
noĞnoĞci, wartoĞü maksymalnej siáy, do której naleĪy doprowadziü próbne obciąĪenie,
powinna byü okreĞlona z warunku:
Qc;max > Fd·ȟ1·Ȗt
gdzie:

(1)

Fd – wartoĞü projektowa (obliczeniowa) obciąĪenia przekazywanego na pal.

W podobny sposób naleĪy postĊpowaü w przypadku okreĞlania noĞnoĞci pali na
podstawie badaĔ dynamicznych. Badania powinny umoĪliwiü okreĞlenie wartoĞci siáy
granicznej (Qult) i skonstruowanie wykresu Q-s. W przypadku braku takiej moĪliwoĞci
noĞnoĞü Rc;m pala naleĪy przyjąü równą sile Qc;max, rozumianej jako ekwiwalent statyczny
maksymalnej siáy otrzymanej z interpretacji próbnego obciąĪenia dynamicznego pala.
W obliczeniach wstĊpnych do projektu najczĊĞciej wykorzystywane są metody analityczne obliczania noĞnoĞci pali na podstawie parametrów z badaĔ podáoĪa gruntowego.
NaleĪy zaznaczyü, Īe w EC7 wymaga siĊ, aby metody te byáy zwery¿kowane wynikami
próbnych obciąĪeĔ statycznych pali. NoĞnoĞci pali w metodach analitycznych wyznacza
siĊ z ogólnych wzorów statycznych:
– w przypadku pala wciskanego
Rc ;cal = Rb;cal + Rs ;cal = Ab ⋅ qb + ¦ As ;i ⋅ qs ;i
Architectura 15 (2) 2016
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– w przypadku pala wyciąganego
Rst ;cal = ¦ As ;i ⋅ qst ;i

(3)

Oznaczenia wielkoĞci zawarte w powyĪszych wzorach są zgodne z EC7.
W grupie rozpatrywanych metod nadal najchĊtniej stosowana jest w Polsce metoda
obliczeniowa wedáug polskiej normy PN-83/B-02482. Zostaáa ona zwery¿kowana setkami próbnych obciąĪeĔ statycznych pali, które w wystarczającym stopniu potwierdziáy jej
wiarygodnoĞü i bezpieczeĔstwo. W celu dostosowania do zaáoĪeĔ EC7 metoda wymagaáa jednak nieznacznej mody¿kacji, którą zaproponowaá miĊdzy innymi Sobala [2012,
2014].
Za najbardziej miarodajne i nowoczesne uwaĪa siĊ jednak metody obliczeĔ opierające
siĊ na bezpoĞrednich wynikach badaĔ in situ (najczĊĞciej sondowaĔ CPTU). W literaturze
polskiej istnieje kilka propozycji takich metod, np. metoda Gwizdaáy i StĊczniewskiego
[2006, 2007] w odniesieniu do pali Vibro i pali wielkoĞrednicowych, metoda KrasiĔskiego [2013a, b] – do pali przemieszczeniowych wkrĊcanych (SDP). Prowadzone są równieĪ badania naukowe nad opracowaniem takiej metody do okreĞlania noĞnoĞci pali CFA.
Najbardziej rozpowszechnione w Ğwiecie z grupy metod bezpoĞrednich są propozycje
francuskie [Bustamante i Gianesselli 1983] i belgijskie [Van Impe 1991].
Obliczanie noĞnoĞci pali wedáug PN-83/B-02482 z dostosowaniem do zasad EC7
Po dostosowaniu polskiej metody normowej do wymogów EC7 noĞnoĞci graniczne
pala wciskanego i wyciąganego oblicza siĊ wedáug wzorów:
Rc ;cal = Rb ;cal + Rs ;cal = Sb ⋅ Ab ⋅ qb + ¦ S s ;i ⋅ As ;i ⋅ qs ;i

(4)

Rst ;cal = ¦ S st ;i ⋅ As ;i ⋅ qs ;i

(5)

w których wspóáczynniki technologiczne Sb, Ss;i i Sst;i naleĪy przyjmowaü wedáug
tabeli 4, PN.
W tablicy tej nie ujĊto niektórych pali nowych technologii, miĊdzy innymi pali CFA
i przemieszczeniowych wkrĊcanych. W stosunku do pali CFA proponuje siĊ przyjmowaü
wspóáczynniki technologiczne jak do pali wierconych gáowicą pokrĊtną. W stosunku do
pali przemieszczeniowych wkrĊcanych proponuje siĊ przyjmowaü wspóáczynniki technologiczne dla oporu podstawy jak do pali wierconych gáowicą pokrĊtną, a dla oporów
pobocznicy – jak do pali Vibro.
WartoĞci jednostkowe oporów gruntu qb i qs podane są w normie w zaleĪnoĞci od
rodzaju i stanu gruntu. Odpowiadają one osiadaniom pali na poziomie 3–5% Ğrednicy ich
trzonów. W celu dostosowania tych wielkoĞci do zaáoĪeĔ europejskich, aby odpowiadaáy
osiadaniom pali równym 10% Ğrednicy, zwiĊkszono je o okoáo 25% (wedáug propozycji
Sobali [2012]). PropozycjĊ wartoĞci zmody¿kowanych zestawiono w tabelach 1 i 2.
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Tabela 1. WartoĞci oporów granicznych gruntu pod podstawą pala qb [kPa]
Table 1. Ultimate unit base resistance qb [kPa]
Rodzaj gruntu
ID = 1,00
ID = 0,67
ID = 0,33
Soil type
3750
6400
9700
Gr, saGr
2700
4500
7300
CSa, MSa
2050
3400
5150
FSa
1450
2650
4200
siSa
Rodzaj gruntu
IL < 0, w = 0
IL = 0, w = wp
IL = 0,50
Soil type
2050
3450
5200
clsiGr, clsisaGr, clGr
1050
2450
3450
clsiSa, saclSi, clSi
1000
2450
3500
sasiCl, siCl, saCl, Cl
650
1550
2300
saSi, Si
Tabela 2. WartoĞci oporów granicznych gruntu wzdáuĪ pobocznicy pala qs [kPa]
Table 2. Ultimate unit shaft resistance qs [kPa]
Rodzaj gruntu
ID = 1,00
ID = 0,67
ID = 0,33
Soil type
95
135
205
Gr, saGr
60
95
165
CSa, MSa
39
78
125
FSa
31
56
94
siSa
Rodzaj gruntu
IL < 0, w = 0
IL = 0, w = wp
IL = 0,50
Soil type
84
120
165
clsiGr, clsisaGr, clGr
39
63
120
clsiSa, saclSi, clSi
31
63
120
sasiCl, siCl, saCl, Cl
20
38
81
saSi, Si
0
22
60
Mud
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ID = 0,20
2450
1800
1300
850
IL = 0,75
1050
550
500
300

ID = 0,20
74
43
28
20
IL = 0,75
55
18
14
9
0

WartoĞci qb i qs przyjmowane do wzorów (6) i (7) naleĪy dodatkowo zinterpolowaü
z gáĊbokoĞcią, zgodnie z wytycznymi PN i komentarzem do normy [Kosecki 1988].
WartoĞci charakterystyczne noĞnoĞci pali Rc;k i Rst;k wyznacza siĊ wedáug formuá zawartych w EC7, wykorzystujących wspóáczynniki korelacyjne ȟ3 i ȟ4 oraz wspóáczynnik
modelu ȖRd, który przyjmuje siĊ o wartoĞciach: ȖRd = 1,25 do fundamentu na pojedynczym
palu, ȖRd = 1,12 do fundamentu na dwóch palach i ȖRd = 1,00 do fundamentu na co najmniej trzech palach.
Zgodnie z podejĞciem obliczeniowym DA2 (DA2*), noĞnoĞü projektową pala okreĞla
siĊ, stosując wspóáczynniki Ȗt = 1,1 i Ȗs;t = 1,15.
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Propozycja obliczania noĞnoĞci pali Vibro i pali wielkoĞrednicowych na podstawie
sondowaĔ CPT(U)
PropozycjĊ dla pali wciskanych przedstawili Gwizdaáa i StĊczniewski [2006, 2007].
NoĞnoĞü graniczną pala oblicza siĊ z wzoru (2), w którym wartoĞci oporów jednostkowych qb i qs;i okreĞla siĊ z wyraĪeĔ:
qb = ψ 1 ⋅ qc

qs ; i =

qcs ;i

(6, 7)

ψ 2;i

gdzie: q c , qcs ;i – reprezentatywne wartoĞci oporów stoĪka sondy CPT odpowiadające
podstawie i pobocznicy pala w warstwie i,
ȥ1, ȥ2;i
– wspóáczynniki noĞnoĞci odpowiednio dla podstawy i pobocznicy pala
w warstwie „i” (tab. 3 i 4).
Reprezentatywną wartoĞü q c przyjmuje siĊ jako Ğrednią waĪoną z przedziaáu
gáĊbokoĞci (l1 + l2), gdzie l1 jest odcinkiem mierzonym od poziomu podstawy pala
w górĊ, a l2 odcinkiem mierzonym od poziomu podstawy pala w dóá. DáugoĞci odcinków
l1 i l2 przyjmuje siĊ z przedziaáu od 1Db do 4Db (Db – Ğrednica podstawy pala) w zaleĪnoĞci
od uwarstwienia podáoĪa gruntowego w rejonie podstawy pala (szczegóáy opisano
w wymienionych pracach Gwizdaáy i StĊczniewskiego).
Reprezentatywną wartoĞü qcs ;i przyjmuje siĊ jako Ğrednią waĪoną z warstwy i gruntu
o wysokoĞci hi.
Tabela 3. Wspóáczynniki ȥ1 i ȥ2 w odniesieniu do pali Vibro
Table 3. Bearing capacity coef¿cients ȥ1 and ȥ2 for Vibro piles
Wspóáczynnik ȥ2
Wspóáczynnik ȥ1
Coef¿cient ȥ1
Coef¿cient ȥ2
Rodzaj
Rodzaj
Wzór
Wzór
qcs
qc
gruntu
gruntu
Formula
Formula
Soil type
Soil type
clSi,
q
0,5 y 12
Wszystkie
ψ 2 = 18,0 ⋅ cs + 9, 4
saclSi,
d 4 MPa
ȥ1 = 1,0
pref
MPa
All soils
clsiSa
Wszystkie
All soils

4 y 40
MPa

§ qc ·
¨ p ¸¸
© ref ¹

ψ 1 = 1,9 ⋅ ¨

−0,455

siSa

4 y 40 MPa

ψ 2 = 10,3 ⋅

qcs
+ 82,6
pref

FSa

4 y 40 MPa

ψ 2 = 7,0 ⋅

qcs
+ 86,3
pref

MSa i CSa

4 y 40 MPa

ψ 2 = 5,9 ⋅

qcs
+ 58,6
pref

pref = 1,0 MPa
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Tabela 4. Wspóáczynniki ȥ1 i ȥ2 w odniesieniu do pali wierconych wielkoĞrednicowych
Table 4. Bearing capacity coef¿cients ȥ1 and ȥ2 for large diameter bored piles
Wspóáczynnik ȥ1
Coef¿cient ȥ1
Rodzaj
gruntu
Soil type
Wszystkie
All soils

Wspóáczynnik ȥ2
Coef¿cient ȥ2
Rodzaj
gruntu
Soil type

Wzór
Formula

qc

10 y 40 ψ = 0,177 − 0,001 ⋅ qc
1
pref
MPa

pref = 1,0 MPa,

qcs oraz D
qcs and D

Wzór
Formula
qcs
+ 110
pref

siSa

4 y 40 MPa ψ 2 = 12, 4 ⋅

FSa

4 y 40 MPa

ψ 2 = 9, 4 ⋅

qcs
+ 88
pref

MSa i
CSa

4 y 40 MPa
D < 1,5 m

ψ 2 = 6,3 ⋅

qcs
+ 69
pref

MSa i
CSa

4 y 40 MPa ψ = 10,3 ⋅ qcs + 126
2
pref
D t 1,5 m

D – Ğrednica pala – pile diameter

W przypadku pali wierconych wielkoĞrednicowych wartoĞci wspóáczynników ȥ1 i ȥ2
odnoszą siĊ w zasadzie tylko do gruntów niespoistych. Nie jest zatem wskazane wykorzystywanie proponowanej metody do obliczania noĞnoĞci tego rodzaju pali w gruntach
spoistych. W odniesieniu z kolei do pali Vibro metoda moĪe zawyĪaü noĞnoĞü podstawy
(Rb), a zaniĪaü noĞnoĞü pobocznicy (Rs). Z tego wzglĊdu zaleca siĊ ostroĪnoĞü w stosowaniu jej do pali o maáym zagáĊbieniu w warstwie noĞnej (poniĪej 5D).
Propozycja obliczania noĞnoĞci pali przemieszczeniowych wkrĊcanych w gruntach
niespoistych na podstawie sondowaĔ CPT(U)
PropozycjĊ przedstawiá KrasiĔski [2013a, b]. MetodĊ obliczeniową opracowaá na
podstawie ponad 20 badaĔ noĞnoĞci pali, oprzyrządowanych w aparaturĊ umoĪliwiającą
pomiar oporów pobocznicy i podstawy pala. Badania byáy powiązane z badaniami CPT
podáoĪa gruntowego, wykonywanymi dokáadnie w miejscach lokalizacji pali. Badania
zrealizowano na terenach deltowych póánocnej Polski i dlatego stosowanie metody powinno byü ograniczone do pali wciskanych zagáĊbionych w gruntach noĞnych z nawodnionych piasków drobnych, Ğrednich i pospóáek pochodzenia wodno-lodowcowego.
Podobnie jak w opisanych wyĪej metodach, noĞnoĞü graniczną pala wciskanego
oblicza siĊ z ogólnego wzoru (2), w którym wartoĞci oporów jednostkowych qb i qs;i
okreĞla siĊ z:
§q ·
qb; gr = 2475 ⋅ ¨ cb ¸
© pref ¹
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gdzie: qcb, qcs – ekwiwalentne wartoĞci oporu stoĪka sondy CPT okreĞlane z wykresu
sondowania wedáug schematu na rysunku 2 (przy wyznaczaniu qcs grunt
noĞny zaleca siĊ podzieliü na podwarstwy), MPa.
pref – naprĊĪenie referencyjne o wartoĞci 1,0 MPa.

Rys. 2.
Fig. 2.

Schemat obliczania ekwiwalentnych wartoĞci oporów stoĪka qcs i qcb.
Calculation scheme of the equivalent cone resistances qcs and qcb

We wzorach (8) i (9) wartoĞci qcb i qcs;i naleĪy podawaü w MPa i powinny one speániaü
warunki:
qcs  (5÷25) [MPa] i qcb  (10÷30) [MPa]

(10)

Przy zagáĊbieniu pala w gruncie noĞnym (hN) mniejszym niĪ 5D naleĪy zastosowaü
redukcjĊ jego noĞnoĞci za pomocą wspóáczynnika ȘhN:
Rt ;cal = η hN ⋅ ( Rb;cal + Rs ;cal ),

gdzie

η hN = 0, 4 + 0, 6 ⋅

hN
≤ 1, 0
5Dp

(11, 12)

Wspóáczynniki korelacyjne do pali przemieszczeniowych wkrĊcanych proponuje siĊ
nieznacznie obniĪyü w stosunku do propozycji zawartej w EC7 ze wzglĊdu na bardziej
wyrównaną charakterystykĊ pracy tego rodzaju pali w gruncie w porównaniu z palami
innych technologii oraz przy kontroli warunków gruntowych podczas wykonania pali
(rejestracja oporów wkrĊcania). Proponowane wartoĞci wspóáczynników ȟ3 i ȟ4 podano
w tabeli 5.
Tabela 5. WartoĞci wspóáczynników korelacyjnych ȟ3 i ȟ4 (n – liczba zbadanych pro¿lów CPT)
Table 5. Correlation coef¿cients ȟ3 and ȟ4 values (n – number of CPT pro¿les)
ȟ dla n
1
2
3
4
5
7
10
ȟ for n
ȟ3
1,3
1,25
1,21
1,19
1,17
1,15
1,13
ȟ4
1,25
1,15
1,12
1,09
1,05
1,0
1,0
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Propozycja obliczania noĞnoĞci pali na podstawie sondowaĔ CPT wedáug PN-EN
1997-2:2007
W rozpatrywanej normie zawarto dwie propozycje szacowania oporów gruntu wokóá
pali na podstawie wyników sondowaĔ CPT podáoĪa gruntowego.
W pierwszej propozycji, opisanej w pkt D.6 normy, podaje siĊ bardzo proste korelacje
pomiĊdzy oporami gruntu niespoistego wzdáuĪ pobocznicy i pod podstawą pala (qs i qb)
a oporami (qc) stoĪka sondy wciskanej z koĔcówką elektryczną. Korelacje te zestawiono
w tabelach 6 i 7.
Tabela 6. WartoĞci oporów gruntów niespoistych pod podstawą pala (qb)
Table 6. Unit base resistance (qb) for non-cohesive soils
Znormalizowane
Opór gruntu pod podstawą pala qb [MPa] w zaleĪnoĞci od Ğredniego oporu
osiadanie pala
stoĪka sondy qc [MPa]
Normalized pile
Base soil resistance qb [MPa] in relation to average cone resistance qc [MPa]
settlement
s/Db
qc = 10
qc = 15
qc = 20
qc = 25
0,02

0,70

1,05

1,40

1,75

0,03

0,90

1,35

1,80

2,25

0,10

2,00

3,00

3,50

4,00

WartoĞci poĞrednie moĪna interpolowaü liniowo – Intermediate values can be interpolated linearly.
W przypadku pali z powiĊkszoną podstawą, podane wartoĞci qb naleĪy przemnoĪyü przez 0,75.
In the case of piles with enlarged basis the given qb values should be multiplied by 0.75.
Tabela 7. WartoĞci oporów gruntów niespoistych na pobocznicy pala (qs)
Table 7. Unit shaft resistance (qs) for non-cohesive soils
WartoĞü oporu gruntu na pobocznicy pala qs [MPa]
ĝredni opór stoĪka sondy qc [MPa]
Average cone resistance qc [MPa]
0

Value of soil shaft resistance qs [MPa]
0

5

0,040

10

0,080

t 15

0,120

WartoĞci poĞrednie moĪna interpolowaü liniowo – Intermediate values can be interpolated linearly.

PropozycjĊ zapoĪyczono z normy niemieckiej DIN 1054 (2003-1), w której podano
informacjĊ, Īe metoda odnosi siĊ do pali wierconych wielkoĞrednicowych. Informacji
takiej nie zamieszczono niestety w normie PN-EN 1997-2:2007. MiĊdzy innymi z tego
powodu autorzy nie rekomendują powyĪszej propozycji, jak równieĪ dlatego, Īe jest zbyt
uproszczona, zaniĪa wartoĞü oporu gruntu pod podstawą pala oraz nie podaje procedury
wyznaczania Ğredniej wartoĞci qc w rejonie podstawy pala.
Druga propozycja, opisana w pkt D.7 normy, jest bardziej záoĪona niĪ pierwsza i czĊĞciowo uwzglĊdnia technologiĊ pali. PoniĪej scharakteryzowano ją skrótowo.
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Opór graniczny gruntu pod podstawą pala (qb) okreĞla siĊ z:
+ qc ; II ;mean
§q
·
qb = 0,5 ⋅ α p ⋅ β ⋅ s ⋅ ¨ c ; I ;mean
+ qc ; III ;mean ¸ ≤ 15 MPa
2
©
¹

(13)

Įp – wspóáczynnik klasy pala, wedáug tabeli 8,
ȕ – wspóáczynnik ksztaátu podstawy pala; w przypadku pali o przekroju koáowym lub kwadratowym i bez powiĊkszenia podstawy ȕ = 1,0,
s – dodatkowy wspóáczynnik uwzglĊdniający ksztaát podstawy pala; w przypadku pali o przekroju koáowym lub kwadratowym s = 1,0,
qc;I;mean , qc;II;mean i qc;III;mean – Ğrednie wartoĞci oporu stoĪka sondy z odpowiednich
przedziaáów gáĊbokoĞci w rejonie podstawy pala (szczegóáy opisane w normie).
Opór graniczny gruntu wzdáuĪ pobocznicy pala (qs) okreĞla siĊ z:

gdzie:

qs = α s ⋅ qc ; z ; a

gdzie:

(14)

Įs – wspóáczynnik wedáug tabel 8 i 9,
qc;z;a – wartoĞü odciĊtej qc na gáĊbokoĞci z; wedáug normy qc;z;a  12 MPa lub
15 MPa.

Tabela 8. Maksymalne wartoĞci wspóáczynników Įp i Įs dla pali w piaskach i pospóákach
Table 8. Maximum values of Įp and Įs coef¿cients for piles in sand and sandy gravel
Rodzaj pala (Ğrednica > 150 mm)
Įp
Įs
Type of pile (diameter > 150 mm)
0,010
1,0
Pale Īelbetowe prefabrykowane wbijane
Precast concrete driven piles
Pale wbijane Vibro i Franki
Driven Vibro and Franki piles

1,0

0,012

Pale formowane Ğwidrem ciągáym (CFA)
Continuous Flight Auger piles (CFA)

0,8

0,006

Pale wiercone w rurach osáonowych
Bored piles in casings

0,6

0,005

Tabela 9. Maksymalne wartoĞci wspóáczynnika Įs dla pali w iáach i pyáach
Table 9. Maximum values of Įp and Įs coef¿cients for piles in clay and silt
Rodzaj gruntu (Soil type)
Įs
qc [MPa]
Iá – Clay

> 3,0

0,030

Iá – Clay

d 3,0

0,020

Pyá – Silt

0,025

Podobnie jak wyĪej, autorzy nie rekomendują opisanej propozycji. WartoĞü 0,5 we
wzorze (13) jest w pewnym sensie wspóáczynnikiem skali pomiĊdzy oporami qb i qc (Įp
naleĪy traktowaü jako wspóáczynnik technologiczny). PrzyjĊcie staáej wartoĞci wspóáczynnika skali jest báĊdne. Ogólnie wiadomo, Īe zmniejsza siĊ ona nieliniowo wraz ze
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wzrostem oporu qc. Zatem wzór (13) znacznie zawyĪa wartoĞü oporu qb w gruntach zagĊszczonych i bardzo zagĊszczonych. Ograniczenie do 15 MPa nie rozwiązuje problemu, gdyĪ jest zbytduĪe. Zdaniem autorów, nie powinno przekraczaü wartoĞci 8–10 MPa.
Z kolei wartoĞci wspóáczynnika Įs w tabeli 8 wydają siĊ byü zaniĪone. Ponadto sposoby
wyznaczania wartoĞci qc;I;mean, qc;I;mean, qc;III;mean oraz qc;z;a są niejasno opisane w normie
i mogą sprawiaü trudnoĞci we wáaĞciwej interpretacji. Podane uwagi wymieniono jako
najwaĪniejsze.
Istnieją równieĪ propozycje prognozowania peánej krzywej osiadania pali Q-s na podstawie wyników sondowaĔ CPT. W odniesieniu do pali Vibro metodĊ taką przedstawiono
w pracach Gwizdaáy i WiĊcáawskiego [2015] oraz WiĊcáawskiego [2015a, b], a w odniesieniu do pali SDP – w pracach KrasiĔskiego [2013a, b].
Tarcie negatywne
Tarcie negatywne proponuje siĊ obliczaü zgodnie z zasadami normy PN-83/B-02482.
W gruntach sáabonoĞnych (organiczne i luĨne nasypy) moĪna przyjmowaü wartoĞci
fsn = 5÷10 kPa, niezaleĪnie od gáĊbokoĞci. W gruntach mineralnych wytrzymaáych, tarcie
negatywne moĪna obliczaü wedáug takich samych zasad jak tarcie pozytywne, ale ze
wspóáczynnikiem technologicznym jak dla pali wyciąganych – Sst = 0,6÷0,8. Tarcie negatywne powinno siĊ przyjmowaü tylko w sytuacjach, w których zachodzą okolicznoĞci
jego wystąpienia. Zwraca siĊ równieĪ uwagĊ, Īe wedáug EC7 tarcie negatywne naleĪy
przyjmowaü po stronie oddziaáywaĔ, ze wspóáczynnikiem ȖG.
NoĞnoĞü pali w grupie
W EC7 zagadnienie noĞnoĞci pali w grupie jest tylko wzmiankowane i to bardzo ogólnie. Dlatego proponuje siĊ w tym wzglĊdzie stosowaü zasady wedáug PN-83/B-02482
oraz zalecenia zawarte w pracy Gwizdaáy [2011]. W zaleĪnoĞci od technologii pali, warunków gruntowych i rozstawu pali noĞnoĞü grupy pali moĪe byü wiĊksza, równa lub
mniejsza od sumy noĞnoĞci pali pojedynczych [Tejchman i in. 2001]. W przypadkach,
w których noĞnoĞü grupy pali jest mniejsza od sumy noĞnoĞci pali pojedynczych, wyznacza siĊ wspóáczynnik m1, którym redukuje siĊ noĞnoĞü pobocznicy pala:
Rtg ;cal = Rb;cal + m1 ⋅ Rs ;cal ;

Rstg ;cal = m1 ⋅ Rst ;cal

(15, 16)

Analizy teoretyczne i badania modelowe wykazują, Īe nakáadanie siĊ na siebie stref
oddziaáywania sąsiednich pali powoduje faktycznie redukcjĊ oporu pobocznicy pali wciskanych, ale jednoczeĞnie wpáywa na wzrost oporów podstawy. Ten drugi efekt jest jednak pomijany w obliczeniach ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa.
W odniesieniu do pali skrajnych w grupie autorzy proponują korektĊ wspóáczynnika
m1 wedáug formuá:
– dla pali krawĊdziowych: m1k = 0,75 · m1 + 0,25
(17)
– dla pali naroĪnych: m1n = 0,5 · m1 + 0,5
(18)
NaleĪy pamiĊtaü, Īe noĞnoĞü caáej grupy pali nie moĪe przekroczyü noĞnoĞci zastĊpczego fundamentu blokowego wyznaczonego zewnĊtrznym obrysem pali i gáĊbokoĞcią
ich podstaw [Gwizdaáa 2011]. Analiza noĞnoĞci takiego fundamentu zastĊpczego pozwala
Architectura 15 (2) 2016
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stwierdziü, czy zwiĊkszanie liczby pali w istniejącym obrysie fundamentu jest zabiegiem
efektywnym, czy nie. AnalizĊ taką naleĪy jednak przeprowadzaü z rozwagą, szczególnie
w odniesieniu do skáadnika noĞnoĞci zaleĪnego od wspóáczynnika NȖ i szerokoĞci fundamentu (Bg).
PROPOZYCJE DOTYCZĄCE OBLICZANIA OSIADANIA PALI
I FUNDAMENTÓW PALOWYCH
Zagadnienie osiadania fundamentów palowych jest czĊsto traktowane drugorzĊdnie
w projektowaniu obiektów budowlanych. Wynika to z faktu i zaáoĪenia, Īe fundamenty palowe ulegają maáym osiadaniom. RównieĪ w EC7 zagadnienie osiadania pali jest
potraktowane bardzo ogólnie. W ostatnim czasie dostrzega siĊ jednak wagĊ obliczania
i prognozowania osiadaĔ pali i grup palowych, gáównie w kontekĞcie poprawnoĞci obliczeĔ statycznych konstrukcji posadawianej na palach. PodatnoĞü pali oraz sztywnoĞü
oczepu wieĔczącego w duĪym stopniu decydują o rozkáadzie i wartoĞciach siá w palach,
siá przekrojowych w fundamencie oraz wytĊĪeĔ elementów konstrukcyjnych nadbudowy.
W modelowaniu schematów fundamentów palowych bardzo przydatna jest znajomoĞü
charakterystyk obciąĪenie-osiadanie pali.
Metoda funkcji transformacyjnych
Do prognozowania krzywej osiadania pala pojedynczego proponuje siĊ metodĊ funkcji transformacyjnych [Gwizdaáa 1996], która zostaáa szczegóáowo opisana takĪe w wielu
innych publikacjach. Schemat obliczeniowy pala do metody przedstawiono na rysunku 3,
a wynik obliczeĔ w postaci wykresów obciąĪenie-osiadanie pokazano na rysunku 4.

Rys. 3.
Fig. 3.

Schemat wspóápracy pala/kolumny z gruntem w metodzie funkcji transformacyjnych
Soil-pile interaction scheme in the load-transfer functions method
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Fig. 4.
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Krzywe obciąĪenie-osiadanie wyznaczone metodą funkcji transformacyjnych
Load-settlement curves obtained from transfer functions method

Funkcje transformacyjne najczĊĞciej przyjmuje siĊ o postaciach c) i e) pokazanych na
rysunku 3 i wyraĪa zaleĪnoĞciami potĊgowymi:
qb = qb; f

gdzie:

§s
¨¨ b
© zf

·
¸¸
¹

β

α

dla qb ≤ qb; f

§s ·
oraz qs = qs ;max ¨ s ¸
© zv ¹

dla qs ≤ qs ;max

(19, 20)

Į – wykáadnik funkcji qs-z, który przyjmuje siĊ z przedziaáu 0,3 do 0,5,
zv – przemieszczenie pobocznicy pala, przy którym mobilizuje siĊ maksymalny
opór tarcia gruntu qs;max; zv przyjmowane jest najczĊĞciej o wartoĞci 5 mm
lub 0,01D,
ȕ – wykáadnik funkcji qb-z, którego wartoĞü przyjmuje siĊ najczĊĞciej z przedziaáu
od 0,25 do 0,6,
zf – przemieszczenie podstawy pala, przy którym mobilizuje siĊ graniczny opór
gruntu (qb;f) pod podstawą; zf przyjmowane jest najczĊĞciej o wartoĞci
od 0,05D do 0,1D.

WartoĞci oporów maksymalnych i granicznych qs;max i qb;f moĪna okreĞlaü opisanymi
wczeĞniej metodami obliczania noĞnoĞci pali.
Parametry funkcji transformacyjnych dla wybranych rodzajów pali zaproponowano
w tabeli 10.
Tabela 10. Proponowane parametry funkcji transformacyjnych
Table 10. Proposed transfer function parameters
Rodzaj pali – Piles type
Į
zv
Pale Īelbetowe prefabrykowane wbijane
Precast concrete driven piles
Pale wiercone i CFA – Bored and CFA piles
– grunty niespoiste – non-cohesive soils
– grunty spoiste – cohesive soils
Pale Vibro – Vibro piles
Pale wkrĊcane – Screw displacement piles
SDP, SDC, CMC
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zf

ȕ

0,01D

0,50

0,05D

0,25

0,01D
0,01D
0,01D

0,50
0,25
0,25

0,05D
0,05D
0,05D

0,50
0,50
0,20

10 mm

0,38

0,1D

0,38
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Niekiedy moĪna w obliczeniach pominąü odksztaácalnoĞü trzonu pala, dziĊki czemu
nie wymagają one iteracji i moĪna je wykonaü na oporach caákowitych pobocznicy i podstawy pala:
§ s
(Qb s )cal = Rb;cal ¨
¨z
© f

β

α

·
§ s ·
¸¸ ≤ Rb;cal ; (Qs s ) cal = Rs ;cal ¨ ¸ ≤ Rs ;cal
© zv ¹
¹

(Q-s)cal = (Qb-s)cal + (Qs-s)cal

(21, 22)

(23)

Charakterystyki Q-s pali w grupie
Wyznaczanie charakterystyk pracy pali w grupie jest zagadnieniem záoĪonym. Do
obliczeĔ projektowych moĪna przyjąü zaáoĪenie, Īe charakterystyka pala „i” pracującego
w grupie wynika z sumy jego osiadania jako pala pojedynczego (s1;i) i osiadania gruntu
zalegającego pod podstawami pali (sg;i). WartoĞci osiadaĔ s1;i i sg;i wyznacza siĊ przy
orientacyjnej (np. Ğredniej) wartoĞci obciąĪenia charakterystycznego przypadającego na
pojedynczy pal (Q1;k).
WartoĞü s1;i odpowiadającą sile Q1;k odczytuje siĊ z krzywej osiadania pala pojedynczego (Q-s)1;k (rys. 6), zmody¿kowanej przez uwzglĊdnienie oddziaáywania pali sąsiednich za pomocą formuáy:
(Q-s)1;k = (Qb-s)k + m1·(Qs-s)k

(24)

gdzie wspóáczynnik m1 jest wspóáczynnikiem redukcyjnym omówionym wczeĞniej,
z dodatkowym uwzglĊdnieniem pali skrajnych – krawĊdziowych (m1k) i naroĪnych (m1n)
– wzory (17) i (18).
WartoĞü osiadania (sg;i) moĪna wyznaczyü np. metodą fundamentu zastĊpczego wedáug schematu przedstawionego na rysunku 5 lub wedáug innych schematów proponowanych w literaturze.

Rys. 5.
Fig. 5.

Schemat do obliczania osiadaĔ gruntu zalegającego pod podstawami pali
Scheme for the estimation of soil settlement underneath the pile bases
Acta Sci. Pol.
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Obliczenia osiadania (sg) moĪna przeprowadziü dowolną metodą, np. odksztaáceĔ jednoosiowych pod obszarem prostokątnym B’ × L'. W celu urealnienia wyników obliczeĔ
warto uwzglĊdniü wzrost moduáu ĞciĞliwoĞci (M0) gruntu z naprĊĪeniem, wáączając w to
równieĪ naprĊĪenie dodatkowe od nacisków (q’), np. wedáug formuáy zaproponowanej
w PN-EN 1997-2:2007:
M 0 ( z ) = M 0;ref

ª σ ′ ( z ) + 0,5 ⋅ Δσ v′ ( z ) º
⋅ « v0
»
pref
¬
¼

w2

(25)

M0;ref – wartoĞü referencyjna moduáu ĞciĞliwoĞci, odpowiadająca naprĊĪeniu
pref = 100 kPa,
ı'v0(z) – skáadowa pionowa naprĊĪenia efektywnego pierwotnego na gáĊbokoĞci z,
¨ı'v(z) – skáadowa pionowa naprĊĪenia efektywnego od obciąĪenia budowlą na
gáĊbokoĞci z,
w2
– wykáadnik, który moĪna przyjmowaü o wartoĞci 0,5 do gruntów niespoistych i 0,6 do gruntów spoistych.
Rozkáad osiadaĔ moĪna opisaü funkcją sg(x, y), umoĪliwiającą dalej wyznaczenie
wartoĞci osiadania (sg;i) pod dowolnym palem „i”.
CharakterystykĊ (Q-s)i;k dostosowaną do warunków pracy w grupie wyznacza siĊ wedáug schematu na rysunku 6.
gdzie:

Rys. 6.
Fig. 6.

Schemat ideowy wyznaczania charakterystyki Q-s pala „i” w grupie
Scheme of Q-s characteristic determination for an individual pile in a group of piles

W nastĊpnym etapie obliczeĔ statycznych przygotowuje siĊ schemat obliczeniowy
fundamentu palowego, w którym kaĪdy pal wyraĪony jest podporą sprĊĪystą o indywidualnej, nieliniowej charakterystyce (Q-s)i (rys. 7).

Rys. 7.
Fig. 7.

Schemat obliczeniowy fundamentu palowego
Calculation scheme for pile foundation
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Po rozwiązaniu ukáadu statycznego w wynikach obliczeĔ otrzymuje siĊ zarówno rozkáad siá w palach, osiadania fundamentu z uwzglĊdnieniem sztywnoĞci oczepu fundamentowego, jak i deformacjĊ i siáy wewnĊtrzne w konstrukcji oczepowej.
Obliczenia fundamentów palowych z uwzglĊdnieniem wspóápracy oczepu fundamentowego z nierównomiernie osiadającą grupą pali moĪna realizowaü równieĪ metodą
hybrydową proponowaną i opisywaną miĊdzy w pracach: Dyki [2001], Gwizdaáy i Dyki
[2002] oraz Gwizdaáy [2011].
Metoda elementów skoĔczonych (MES)
Obliczanie statyczne fundamentów palowych, a gáównie okreĞlanie ich osiadaĔ i przemieszczeĔ, coraz czĊĞciej realizowane jest metodą numeryczną przy uĪyciu zorientowanych
geotechnicznie programów komputerowych do analizy MES. WciąĪ istotnym i trudnym
problemem jest odwzorowanie numeryczne niektórych technologii wykonywania pali,
gáównie pali przemieszczeniowych. W celu uzyskania miarodajnych wyników obliczeĔ
niezbĊdne jest zatem skalibrowanie modelu numerycznego pala z wynikami badaĔ pali
w terenie (próbnych obciąĪeĔ statycznych).
W odniesieniu do fundamentów palowych najbardziej miarodajne wyniki obliczeĔ
uzyskuje siĊ w analizie 3D. Niektóre schematy palowe moĪna analizowaü w ukáadzie
páaskim 2D (PSO), przy czym naleĪy wówczas stosowaü odpowiednie przeliczniki i elementy zastĊpcze, dostosowujące ukáad páaski do rzeczywistego ukáadu przestrzennego.
Analizy MES fundamentów palowych w polskiej praktyce projektowej są jak dotąd
wykorzystywane rzadko, zazwyczaj w duĪych i záoĪonych projektach, i przy wspóápracy z oĞrodkami naukowymi. Przykáadowe analizy numeryczne osiadania pali w grupie
przedstawiono miĊdzy innymi w pracach Gwizdaáy i KĊsika [2015a, b].

OBLICZANIE FUNDAMENTÓW PALOWYCH OBCIĄĩONYCH SIàAMI
POZIOMYMI
Fundamenty palowe obciąĪone w sposób záoĪony z duĪym udziaáem siá poziomych są
w Polsce obliczane najczĊĞciej metodą uogólnioną [Kosecki 2006]. W metodzie tej pale
modeluje siĊ w postaci prĊtów wspóápracujących z szeregiem podpór sprĊĪysto-plastycznych, odwzorowujących podáoĪe gruntowe (rys. 8).
Parametry podpór sprĊĪystych wyznacza siĊ metodami opisanymi pracy Koseckiego
[2006].
Po rozwiązaniu schematu statycznego ukáadu palowego zwykle nie sprawdza siĊ noĞnoĞci pali na obciąĪenia poziome, natomiast analizuje siĊ siáy osiowe i momenty zginające w palach oraz przemieszczenia ukáadu, które stanowią gáówne kryterium wery¿kacji
rozwiązania projektowego.
Stosuje siĊ równieĪ obliczenia z wykorzystaniem równania róĪniczkowego ugiĊcia
odksztaáconego prĊta i krzywych typu p-y [Gwizdaáa 2013].
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Schemat pala w metodzie uogólnionej
Pile modeled in the “generalized method”

KONCEPCJA PODEJĝCIA DO PROJEKTOWANIA FUNDAMENTÓW
PALOWYCH
Obecnie coraz czĊĞciej wykorzystywana jest koncepcja podejĞcia do projektowania
fundamentów palowych, której ideą jest rezygnacja z klasycznego pojĊcia noĞnoĞci pala
wyraĪonej w postaci siáy o okreĞlonej wartoĞci liczbowej. NoĞnoĞü tĊ zastĊpuje siĊ funkcją
(charakterystyką) obciąĪenie-osiadanie (Q-s) pala. KoncepcjĊ dokáadniej opisano w pracy
KrasiĔskiego [2015].
Po wyznaczeniu krzywej (Q-s)cal , np. metodą funkcji transformacyjnych [Gwizdaáa
1996, 2011], wyznacza siĊ krzywą charakterystyczną (Q-s)k oraz krzywą obliczeniową
pala (Q-s)d (rys. 9).

Rys. 9.
Fig. 9.

Charakterystyki Q-s pala: obliczona, charakterystyczna i projektowa
Load-settlement curves of pile: calculated, characteristic and design
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Krzywą charakterystyczną wyznacza siĊ zgodnie z EC7 z wyraĪenia:
 (Q-s )cal;min (Q-s )cal;min ½
(Q-s ) k = min ®
;
¾
ξ 4
¯ ξ3
¿

(26)

a krzywą projektową z wyraĪenia
(Q-s ) d =

(Q-s ) k

γt

(27)

Propozycje wyznaczania krzywej Q-s charakterystycznej i projektowej przedstawiono równieĪ w pracach WiĊcáawskiego [2015a, b] oraz Gwizdaáy i WiĊcáawskiego
[2015]. Krzywą charakterystyczną (Q-s)k wykorzystuje siĊ w obliczeniach statycznych
fundamentu palowego (np. w schemacie wedáug rys. 7) w celu sprawdzenia warunków
SLS, a krzywą projektową (Q-s)d – w obliczeniach w celu sprawdzenia warunków ULS.
W analizie wyników obliczeĔ poprawnoĞü posadowienia na palach ocenia siĊ na podstawie przemieszczeĔ i deformacji oczepu fundamentowego oraz stopnia wytĊĪenia jego
konstrukcji (czasami równieĪ elementów nadbudowy). W zaáoĪeniach koncepcji nie ma
potrzeby sprawdzania warunku noĞnoĞci pali (ULS GEO), natomiast siáy i ewentualne
momenty zginające w palach są potrzebne do sprawdzenia warunku ULS STR w odniesieniu do ich trzonów. Zdaniem autorów, proponowana koncepcja projektowa jest bardziej racjonalna i wygodniejsza w stosowaniu od podejĞcia klasycznego i wskazane jest,
aby rozpowszechniáa siĊ w polskiej praktyce projektowej.

PODSUMOWANIE
Pomimo obowiązywania EC7 w Polsce obliczenia fundamentów palowych nadal opierają siĊ gáównie na zasadach i metodach zawartych w polskiej normie PN-83/B-02482.
Norma ta zostaáa opracowana na podstawie wieloletnich doĞwiadczeĔ krajowych i dobrze
sprawdza siĊ w warunkach geotechnicznych Polski. W obliczeniach noĞnoĞci pali stosuje
siĊ podstawowy wzór statyczny, ale wyniki wery¿kuje siĊ próbnymi obciąĪeniami statycznymi (SPLT) i/lub badaniami dynamicznymi (PDA, DLT) na palach wykonywanych
w miejscu budowy.
Osiadania i charakterystyki obciąĪenie-osiadanie pali okreĞla siĊ na podstawie badaĔ
terenowych (SPLT, PDA), natomiast analityczne prognozowanie krzywej obciąĪenie-osiadanie pala moĪe byü realizowane metodą funkcji transformacyjnych.
W ostatnich latach wprowadza siĊ i rozpowszechnia w Polsce metody obliczania noĞnoĞci i prognozowania charakterystyk Q-s pali, opierające siĊ na bezpoĞrednich wynikach badaĔ in situ podáoĪa gruntowego: CPT(U), DMT i PMT. Metody te opracowano
na podstawie wyprowadzonych metodami statystycznymi empirycznych zaleĪnoĞci i korelacji miĊdzy wynikami badaĔ podáoĪa gruntowego i wynikami próbnych obciąĪeĔ statycznych pali. Jak dotąd krajowe metody tego rodzaju odnoszą siĊ do pali niektórych
technologii i zagáĊbionych gáównie w podáoĪu z gruntów niespoistych. Brakuje dobrej
metody tego rodzaju dla pali innych technologii i zagáĊbionych w gruntach spoistych.
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W przypadku waĪnych i odpowiedzialnych obiektów zaleca siĊ stosowanie obliczeĔ
numerycznych MES z wykorzystaniem zaawansowanych modeli oĞrodka gruntowego.
Wskazane jest równieĪ stosowanie metod obserwacyjnych projektowania posadowieĔ
na palach.
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PILE FOUNDATIONS, CALCULATIONS ACCORDING TO EUROCODE 7
RULES AND LOCAL EXPERIENCES
Abstract. Eurocode 7 presents the problem of pile foundation design in a very general way.
Only the main principles and requirements are speci¿ed. Such a concept is justi¿ed, however it is an impediment to practical engineering applications. Designers are obliged to independently search for suitable and reliable calculation methods, which are often scattered
in numerous literature sources. This concerns to static calculation methods, piles bearing
capacity determination and the settlement prediction for a single pile or a group of piles.
The paper discusses these issues and presents some suggestions of methods and computational approaches using the current results of studies and long-term national experiences.
Key words: foundation piles, pile design, load-bearing capacity of piles, pile foundation
settlement
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