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todami – według polskiej normy PN-83/B-02482 (Nośność 
pali i fundamentów palowych) oraz metodą M. Bustaman-
te i L. Gianeselli, zaproponowaną na podstawie wykona-
nych badań nośności pionowej grodzic, którą w 1993 r. 
opublikowało w formie instrukcji (Fasicule No 62 – Titre V) 
francuskie Centralne Laboratorium Dróg i Mostów. Metoda 
opisana w instrukcji Fasicule No 62 oparta jest na korelacji 
tarcia na pobocznicy i oporów podstawy pala z wynikami 
sondowania statycznego CPT. Charakterystyczne dane do-
tyczące konstrukcji pali przedstawiono w tab. 1. Wykonane 
pale poddano próbnemu obciążeniu statycznemu. Konstruk-
cję stalową stanowiącą stanowisko badawcze zakotwiono 
w sześciu otaczających palach z grodzic (Fot. 2). Badany pal 
obciążany był maksymalną siłą 2640 kN, której odpowiadało 
osiadanie niespełna 8 mm. Na podstawie interpretacji wyni-
ków próbnego obciążenia stwierdzono spełnienie wymagań 
nośności – pal cechowała dużo większa nośność pionowa. 
Nośność graniczna podczas badania nie została osiągnięta 
prawdopodobnie z uwagi na zwiększenie oporów tarcia 

wzdłuż pobocznicy, a także pod podstawą pala, wywołane 
efektem dogęszczenia gruntu w obszarze wwibrowywanych 
grodzic. Po zakończeniu prac montażowych i zdemontowa-
niu konstrukcji wieży łącznie z oczepami żelbetowymi gro-
dzice zostały wyciągnięte.

Przedstawiony przykład pokazuje, że zastosowanie gro-
dzic stalowych jako pali obciążonych siłą pionową może 
być niejednokrotnie rozwiązaniem uzasadnionym technicz-
nie, ekonomicznie i organizacyjnie. Dostępne metody sza-
cowania nośności tego rodzaju pali, oparte na badaniach 
in situ wykonywanych w różnych warunkach gruntowych, 
pozwalają na bezpieczne ich projektowanie.  
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Pal stalowy 4 × GU16-400

D!ugo"# pali 13 m

Obci$%enie obliczeniowe 1415 kN

No"no"# obliczeniowa 

(wg PN-83/B-02482)
1678 kN

No"no"# obliczeniowa 

(wg instrukcji Fasicule No 62)
1820 kN

Maksymalne obci$%enie w trakcie 

próbnego obci$%enia
2640 kN

Tab. 1. Charakterystyczne parametry pala stalowego 4 x GU16-400


