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1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny wzmocnienia słabego podło a gruntowego pod 

fundamentami budynku Usługowo-magazynowo – biurowego w obr bie działeknr 760, 761, 762 I 767 

poło onych w Rzeszowie przy ul. Mieszka I. 

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe wyst puj ce w rejonie projektowanej inwestycji konieczne 

jest wzmocnienie podło a, pozwalaj ce na spełnienie warunków no no ci i osiada  przy obci eniu 

podło a konstrukcj  obiektu. Na przedmiotowym obszarze zaprojektowano wzmocnienie podło a w 

postaci wierconych palibetonowych 

2 Podstawa opracowania 

Podstaw  opracowania stanowi : 

[1]. PN-EN:1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne – Cz  1:Zasady ogólne 

[2]. PN-81-B-03020 Posadowienie bezpo rednie budowli, obliczenia statyczne i projektowanie 

(norma posiłkowa) 

[3]. Dokumentacja bada  podło a gruntowego wraz z opini geotechniczn  okre laj ca 

przydatno  podło a gruntowego orazwarunki posadowienia w miejscu projektowanego 

budynku usługowo –magazynowo – biurowego w obr bie działek nr 760, 761, 762 i 

767poło onych w Rzeszowie przy ul. Mieszka Iwykonana przez DRILL, Usługi Geologiczne 

Artur Zi ba w maju 2017r. 

[4]. Rzut fundamentów wykonany przez biuro DRAFT, ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszów. 

[5]. Reakcje z konstrukcji przekazane przez biuro DRAFT. 

3 Charakterystyka inwestycji 

Projektowany obiekt to budynek usługowo-magazynowo – biurowy poło ony w obr bie 

działeknr 760, 761, 762 I 767 w Rzeszowie przy ul. Mieszka I. 

Długo  x Szeroko : 18,0m x 19,00m  

4 Warunki geotechniczne. 

Budowa geologiczna na terenie przedmiotowej Inwestycji przedstawia si  nast puj co: 

Pod przypowierzchniow  warstw  gleby i materiału antropogenicznego (kruszywo łamane, kliniec i 

piasek) mi szo ci w granicach 0,4–0,7m, do gł boko ci 0,9–1,7mp.p.t. wyst puj  gliny pylaste w 

stanie twardoplastycznym miejscami przewarstwione glinami pylastymi próchniczymi. Poni ej pakietu 

gliniastego nawiercono strop serii gruntów organicznych wykształconych jako gliny pylaste próchnicze 

w stanie twardoplastycznym i plastycznym, namuły gliniaste w stanie mi kkoplastycznym oraz torfy. 

Grunty organiczne stanowi  najmniej korzystn  stref  podło a gruntowego tj. stref  osłabienia 

podło a. Namuły i torfy charakteryzuj  si  bardzo niskimi warto ciami parametrów odkształceniowych 

i wytrzymało ciowych, s  to grunty bardzo ci liwe. Poni ej pakietu organicznego, na zmiennej 

gł boko ci w granicach 4,3 – 6,2 m p.p.t. nawiercono pyły, pyły piaszczyste i gliny pylaste w stanie od 

mi kkoplastycznego po twardoplastyczny. Grunty te miejscami zawieraj  domieszki cz ci 



organicznych oraz przewarstwienia piasków drobnych. Na gł boko ci 6,2–7,7mp.p.t. nawiercono 

pakiet nawodnionych gruntów niespoistych wykształconych jako piaski drobne, piaski drobne z pyłem 

oraz pospółki w stanie rednio zag szczonym. W obr bie serii piaszczysto – wirowej kształtuje si

pierwszy czwartorz dowy poziom wodono ny o zwierciadle naporowym. W otworze badawczym Ot-2 

przewiercono warstw  nawodnionych pospółek, poni ej których na gł boko ci 9,6 m p.p.t. zalegaj

mioce skie twardoplastyczne iły pylaste. 

Poni ej podano uogólnion  warto  parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw 

geotechnicznych: 



Przekroje geologiczno – in ynierskie: 

Przekrój I-I 

Przekrój II-II 



5 Opis metody wzmocnienia podło a – palewiercone w rurze obsadowej. 

Technologia wykonania tego typu pali polega na wkr ceniu w grunt rury obsadowej. Z 

równoczesnym wydobywaniem urobku z rury. Wewn trz wykonanego otworu umieszcza si  zbrojenie 

a nast pnie betonuje si  pal - rura do betonowania powinna by  stale zagł biona w betonie, dzi ki 

czemu nie nast puje segregacja składników mieszanki betonowej. Równocze nie nale y 

zagwarantowa  odpowiednie zag szczanie mieszanki betonowej w celu dokładnego otulenia pr tów 

zbrojeniowych betonem. 

Ze wzgl du na wyst powanie wody gruntowej o zwierciadle napi tym betonowanie nale y 

przeprowadzi  metod  „contractor” (betonowanie podwodne).  

6 Zało enia projektowe. 

PALE BETONOWE:

Ilo  pali:        54 szt. 

rednica pala;        380±5 mm 

Długo  pala:        ~9,00 m 

Długo  zakotwienia w warstwie pospółek IIIa2    min.50cm 

Zbrojenie: 

 kosz zbrojeniowy:      6#12 (Rys G-02) 

 Długo :       9m 

Wytrzymało  betonu       C25/30 

Maksymalne obci enie pala:      ~355 kN 

Maksymalna no no  pala :     ~399 kN 

6.1 Technologia robót 

Z uwagi na wyst powanie na terenie Inwestycji gruntów o bardzo słabych parametrach (torfy warstwy 

IIO5) i zwi zanym z tym mo liwym ryzykiem rozmywania gruntu podczas betonowania, które 

skutkowa  mo e nieci gło ci  pala, nale y przedsi wzi  specjalne rodki podczas wykonywania pali. 

 Pierwszy wykonywany pal nale y potraktowa  jako „pal próbny” i na podstawie 

obserwacji podczas jego wykonywania podj  odpowiednie rodki w czasie wykonywania 

pali projektowych. 

 W przypadku zaobserwowania podczas wyknywania pala próbnego obni enia głowicy 

mog cego wiadczy  o rozmywaniu betonu w obr bie warstwy torfu (obni enie głowicy 

ponad 30cm) nale y przy wykonywaniu kolejnych pali zastosowa  jedn  z metod 

zabezpieczaj cych przed tym zjawiskiem, tj.: 

 Zastosowa  szalunek tracony w postaci np. rury z tworzywa lub kartonu o 

rednicy dostosowanej do stalowej rury osłonowej na odcinku wyst powania 

gruntów warstw IIO4 oraz IIO5, lub 

 po zabetonowaniu pala stalow  rur  osłonow  wyci ga  dopiero po 

stwardnieniu betonu pala. 



 Przy wykonywaniu robót nale y bezwzgl dnie przestrzega  przepisów BHP. 

 W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania palijakichkolwiek niezgodno ci profilu 

geotechnicznego z wynikami bada  przedstawionych w dokumentacji geotechnicznej [4] 

nale y skontaktowa  si  z autorami dokumentacji geotechnicznej, projektantem obiektu 

oraz z autorami niniejszego projektu. 

6.2 Wykonanie pali betonowych 

Wykonanie pali składa si  z nast puj cych czynno ci:  

 wytyczenie geodezyjne pali. 

 Wiercenie rury obsadowej na projektowan  rz dn  wraz z równoczesnym wydobywaniem 

urobku,  

 Umieszczenie zbrojenia wewn trz otworu; 

 betonowania pala metod  „contractor” z podci ganiem rury obsadowej 

6.3 S siedztwo instalacji. 

W przypadku przebiegu instalacji w pobli u pali poni ej poziomu posadowienia nale y dla 

prowadzenia instalacji wykona  skarpowanie w stosunku 1:1.5 od poziomu głowicy pala.  

Je eli nie jest mo liwe wykonanie skarpowania nale y wykop dla instalacji prowadzi  w wykopach o 

obudowanych cianach zabezpieczaj cych przed jakimkolwiek osuni ciem gruntu 

6.4 Warunki odbioru prac zwi zanych z wykonaniem wzmocnienia podło a. 

Podstaw  odbioru prac zwi zanych z wykonaniem pali wierconych w rurze obsadowej jest 

dokumentacja powykonawcza zawieraj ca: 

 szkic inwentaryzacyjny wykonanych pali 

 Atesty i deklaracje zgodno ci betonu 

 Tabelaryczne zestawienie metryk pali (ilo  wpompowanego betonu, długo , zbrojenie) 

7 Obliczenia statyczno - wytrzymało ciowe. 

Na podstawie obci e  przekazywanych z konstrukcji na podło e gruntowe dokonano 

oblicze  statyczno – wytrzymało ciowych pali betonowych. Obci enia zgodne z [5]. 

7.1 Obliczenia no no ci pala. 

Do szczegółowych oblicze  no no ci pojedynczego pala betonowego pod projektowany 

obiekt wykorzystano program GEO5 moduł „Pal CPT. Siły przekazywane od obci enia zewn trznego 

napojedynczypal nie przekraczaj  355kN dla pala wierconego, co jest mniejsze od obliczeniowej 

no no ci pala, którego obliczenia przeprowadzono poni ej.  



Współczynniki redukcyjne dla parametrów geotechnicznych przyj to zgodnie z PN-EN 1997 - 

tabela A.2. Do oblicze  przyj to zestaw R2 zgodnie z podej ciem obliczeniowym 2. 



7.2 Obliczenia rozkładu obci e  na pale. 

Reakcje na pale od obci e  SGN [kN] 

7.3 Obliczenia osiada . 

Osiadania od obci e  SGU[cm] 



Zał cznik 1 – Uprawnienia oraz za wiadczenia o przynale no ci do Izby 
Projektanta 




