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Określenie rzeczywistej nośności pala obciążanego siłą pio-
nową oraz jego pobocznicy i podstawy stanowi zagadnienie 
inżynierskie i naukowe podlegające badaniom od końca XIX 
wieku [1]. Pomimo znacznego postępu technicznego, zarówno 
w dziedzinie samego wykonawstwa fundamentów palowych, 
jak i znaczącego rozwoju technik badawczych, do dzisiaj ucze-
ni i inżynierowie starają się poznać mechanizmy opisujące 
rozdział oporu pomiędzy pobocznicę i podstawę pala. Jednym 
z podstawowych badań pali jest próbne obciążenie statyczne. 
Jednakże badanie to rzadko prowadzone jest aż do momentu 
zniszczenia pala. Najczęściej badanie to służy jako test potwier-
dzający słuszność założeń projektowych, a obciążenie rzadko 
przekracza dwukrotność obciążenia projektowego.

Z tego powodu trudno jest mówić o pełnym wykorzystaniu 
możliwości pali do przenoszenia obciążeń oraz o zasadzie efek-
tywnego projektowania. W dobie wszechobecnej optymalizacji 
i redukcji kosztów, jak i negatywnych skutków oddziaływania 
na środowisko, aspekt zwiększenia stopnia wykorzystania no-
śności konstrukcji staje się niezwykle istotny. Na znaczeniu 
zyskiwać będą metody prowadzenia próbnych obciążeń aż to 
zniszczenia pala oraz takie metody interpretacji testu statycz-
nego obciążenia, które pozwolą na jego bezpieczną ekstrapola-
cję. Wymienić tu należy metody: China (1971), Brinch-Hansena 
(1963), Decourta czy metodę Meyera-Kowalowa [8].

ROZWÓJ METODY MEYERA KOWALOWA

Przedstawiona w 2009 roku metoda Meyera-Kowalowa 
(w dalszej części pracy oznaczona jako metoda M-K) jest me-
todą statystycznego wyznaczania związków pomiędzy obciąże-
niem i osiadaniem pali uzyskanym podczas próbnego obciąże-
nia statycznego pala, przy czym można ją wykorzystać nawet 
w przypadku, gdy zbiór danych uzyskanych z pomiarów jest 
stosunkowo krótki.

Prowadząc badania nośności za pomocą próbnych obciążeń 
statycznych pali, otrzymuje się zbiór wartości {Ni; si} obciąże-
nie − osiadanie, według literatury [7] krzywa aproksymacyjna 

próbnego obciążenia pali, zaproponowana przez Meyera-Kowa-
lowa, powinna spełniać następujące warunki brzegowe:

 – dla N→0 krzywa s (N) dąży do linii prostej (asymptota 
ukośna),

 – dla N→Ngr osiadanie s powinno dążyć do nieskończo-
ności.

Zależność osiadania od obciążenia dla tak sformułowanych 
warunków opisuje się równaniem:

  (1)

gdzie:
si – osiadanie w i-tym punkcie krzywej z próbnego obciążenia pala,
Ni – obciążenie w i-tym punkcie krzywej,
Ngr – nośność graniczna, asymptota pionowa krzywej Meyera-Kowalowa,
k – bezwymiarowy współczynnik krzywizny,
C – współczynnik nachylenia krzywej M-K dla kilku pierwszych punktów 

Ni‑si.

Jest to podstawowe równanie aproksymujące wyniki prób-
nych obciążeń pali. Wykorzystując powyższe założenia, opra-
cowano w ostatnich latach szereg metod parametryzacji funk-
cji s(N) opisanych w pracach [3, 4, 7, 8]. Prowadzone obecnie 
przez zespół profesora Meyera badania wskazują, że możliwe 
jest określenie mobilizacji oporu pobocznicy i podstawy pala na 
podstawie krzywej M-K. W pracy wykonano wstępną analizę 
tego zjawiska dla pali wykonanych w różnych technologiach, 
przy znanych warunkach gruntowo-wodnych. W przypadku 
każdego z analizowanych pali znane były wartości oporu stożka 
sondy wciskanej lub przynajmniej jego uśredniona wartość dla 
poziomu podstawy pala.
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Rys. 1. Aproksymacja krzywej M-K [8] Rys. 2. Schematyczny rozkład krzywej osiadania na opór pobocznicy i podstawy 
pala [8]
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Wyznaczając parametry krzywej M-K założono, że możli-
we jest określenie oporu pobocznicy pala mobilizowanego wraz 
z osiadaniem. Założono także, że opór pobocznicy pala jest 
różnicą pomiędzy całkowitą nośnością pala i oporem podsta-
wy mobilizowanym podczas próbnego obciążenia statycznego. 
Wówczas możemy opisać opór pobocznicy mobilizowany wraz 
za pomocą wzoru 2:

  (2)
gdzie:
T (s) – opór pobocznicy pala w zależności od osiadania,
N (s2) – całkowita nośność pala w zależności od osiadania,
N (s1) – nośność podstawy pala w zależności od osiadania.

  (3)

  (4)

gdzie:
oznaczenia jak we wzorze (1) odpowiednio dla nośności podstawy i całkowitej 
nośności pala.

W celu wyznaczenia statystycznie parametrów C2, k2, i Ngr2 
posłużono się metodą opisaną w pracach [4] i [7]. Dla każdego 
z analizowanych przypadków wyznaczono te parametry, wyko-
rzystując obliczenia statystyczne. Natomiast parametry krzywej 
N(s1) opisującej nośność podstawy pala obliczono według dwóch 
propozycji:

empirycznych wzorów podanych przez Meyera w pracy [3], we-
dług których zachodzą następujące związki:

  (5)

  (6)

oraz propozycji Żarkiewicza [8], która jest wynikiem badań 
laboratoryjnych pali modelowych z równoczesnym pomiarem 
oporu podstawy pala na specjalnie do tego celu przygotowanym 
stanowisku:

  (7)

  (8)

W odniesieniu do nośności podstawy pala sprawdzono pro-
pozycje Meyera [3]:

  (9)

oraz ogólną zależność dla nośności podstawy pala [1]:

  (10)

gdzie:
qcb – uśredniony jednostkowy opór stożka z sondy CPT na poziomie podstawy 

pala [kPa],
y – współczynnik zależny od technologii wykonania pala na przykład według 

propozycji Bustamante i Gianeselli [1],
H – długość pala [m],
D – średnica pala [m].

Rys. 4. Krzywe N-s, T(s),: a) pal P3, b) pal P4

Rys. 3. Krzywe N-s, T(s): a) pal P1, (1 – według Meyera, 2 – według Żarkiewicza), b) pal P2

a) b)

a) b)
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Rys. 5. Krzywe N-s, T(s),: a) pal P5, b) pal P6

a) b)

Rys. 6. Krzywe N-s, T(s): a) pal P7, b) pal P8

a) b)

Rys. 7. Nośność podstawy pala w funkcji oporu stożka według wzoru (10)

Rys. 8. Nośność podstawy pala w funkcji oporu stożka według wzoru (9)
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Rys. 9. Porównanie nośności podstawy według wzorów (9) i (10)

Celem przeprowadzonej analizy było sprawdzenie możliwo-
ści wykorzystania powyższych wzorów empirycznych do głęb-
szej interpretacji próbnych badań statycznych pali wykonanych 
w różnych technologiach.

METODA WERYFIKACJI

Analizie poddano dziesięć pali, dla których znane były wyni-
ki próbnych obciążeń statycznych oraz warunki gruntowo-wod-
ne w rejonie prowadzonych badań. We wszystkich przypadkach 
wykonano w rejonie testowanych pali sondowanie statyczne 
metodą CPT lub CPTu. Uśrednienie oporu stożka w rejonie pod-
stawy pala wykonano zgodnie z procedurą zawartą w normie 
PN-EN-1997-1. Podstawowe dane geometryczne przedstawio-
no w tabl. 1.

Analizowano 5 pali wierconych w rurach obsadowych 
i 5 pali typu Vibro. Próbne obciążenia statyczne prowadzono 
w ramach kontroli bieżącej wykonawcy. Wyniki analizy prób-
nych obciążeń metodą Meyera-Kowalowa zawarto w tabl. 2.

Tabl. 1. Podstawowe dane geometryczne i wartości oporu stożka w pod-
stawie

Nr pala qcb
[MPa]

H
[m]

D
[m] Technologia

1 18,30 9 0,88 Wiercone w rurach

2 18,90 8 0,88 Wiercone w rurach

3 18,30 11,9 1,00 Wiercone w rurach

4 11,50 10 1,20 Wiercone w rurach

5 3,30 13 0,88 Wiercone w rurach

6 16,00 13,5 0,56 Vibro

7 8,00 9 0,51 Vibro

8 16,00 18 0,66 Vibro

9 14,50 18 0,66 Vibro

10 9,50 18 0,66 Vibro

qcb – uśredniona według EC7 wartość oporu stożka sondy statyczne [kPa],
H – długość pala [m],
D – średnica pala [m].

Tabl. 3. Zmiana parametrów krzywej opisującej opór podstawy pala N(s1) 
w zależności od przyjętego sposobu obliczania

Nr 
pala

Ngr1 (qc)
według 

wzoru (10)
[kN]

Meyer, wzór (5,6 i 9) Żarkiewicz wzór 
(7 i 8)

Ngr1
[kN]

k1
[–]

C1
[mm/kN]

k1
[–]

C1
[mm/kN]

P1 3004 4895 1,06 0,006463 1,50 0,00284

P2 2989 4861 1,22 0,010186 1,68 0,00430

P3 3018 6648 2,48 0,019028 3,19 0,00650

P4 1951 5343 1,08 0,012162 1,52 0,00533

P5 602 998 0,15 0,002650 0,40 0,00183

P6 1970 2307 1,62 0,012673 2,14 0,00492

P7 981 862 0,15 0,002650 0,40 0,00183

P8 2190 3339 2,68 0,031700 3,45 0,01059

P9 1984 3026 2,53 0,028620 3,26 0,00972

P10 1300 1964 2,48 0,023061 3,19 0,00788

Tabl. 2. Wyniki analizy krzywych obciążenie – osiadanie metodą M-K

Nr pala Ngr2
[kN]

k2
[–]

C2
[mm/kN]

P1 5231 1,80 0,000824

P2 4894 2,02 0,001116

P3 11213 3,83 0,000816

P4 6524 1,82 0,001528

P5 3815 0,10 0,000387

P6 8147 2,57 0,000994

P7 1789 0,48 0,00121

P8 14086 4,14 0,00118

P9 13887 3,91 0,001187

P10 7731 3,83 0,000989
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W tabl. 3 przedstawiono wyniki nośności podstaw pali uzy-
skane ze wzorów (5) ÷ (10)

Zależność opisaną wzorami (8 i 9) dla poszczególnych pali 
przedstawiono w funkcji oporu stożka pod podstawą pala.

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH ANALIZ

W pracy przeanalizowano różne metody uzyskania para-
metrów równania Meyera-Kowalowa, zarówno wywodzące się 
z metod statystycznych, jak i związków ogólnych będących wy-
nikiem ciągłej pracy badawczej nad opisaną metodą.

Obliczona wartość nośności granicznej podstawy pala w za-
leżności od qc oporu stożka sondy statycznej w rejonie podstawy 
pala wykazuje dobrą zgodność dla przebadanego zbioru pali Vi-
bro i pali wierconych w rurach obsadowych.

Zaproponowany przez Meyera wzór (8) daje zazwyczaj 
większe wartości nośności podstawy pala niż propozycja poda-
na wzorem (10). Różnice te mogą wynikać z faktu, że w meto-
dzie ogólnej nie uwzględnia się współpracy podstawy i pobocz-
nicy pala w obrębie tworzenia się strefy uplastycznienia pod 
podstawą pala i zwiększonego docisku gruntu do pobocznicy 
pala w tej strefie. Zachowanie takie wykazał w swoich bada-
niach Żarkiewicz [8].

Przeprowadzone analizy wskazują, że metodę Meyera-Ko-
walowa można wykorzystać do określenia oporu na pobocznicy 
pali wykonanych w różnych technologiach i zmiennych warun-
kach gruntowych. Osobną kwestią jest ustalenie prawidłowej 
wartości siły w podstawie pala N1. Uzależnienie wartości nośno-
ści podstawy od oporu stożka sondy statycznej jest w tym przy-
padku rozwiązaniem właściwym, jednakże tylko przy uwzględ-
nieniu oddziaływania podstawy na pobocznicę i odwrotnie.

Plan dalszych badań przewiduje rozszerzenie bazy danych 
o kolejne próbne obciążenia oraz dalszą analizę zjawiska współ-
pracy pobocznicy i podstawy pali w rożnych technologiach wy-
konania.
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