
Pale z iniekcyjnie poszerzaną 
podstawą (pale IS) 

Innowacyjne posadowienie obiektów

Posadowienia na palach są kosztowne. Budowa dużych obiektów na terenach zurbanizowa-
nych, na ograniczonej przestrzeni, często w niekorzystnych warunkach gruntowych, powo-
duje zwiększanie jednostkowych obciążeń fundamentu. Dlatego częste jest poszukiwanie 

rozwiązań optymalizujących ich konstrukcję i zmniejszenie kosztów inwestycji. Odpowiedzią 
na tego rodzaju potrzeby są pale z poszerzaną iniekcyjnie podstawą, tzw. pale IS

Wraz z  rozwojem infrastruktury oraz inwe-
stycji zwiększa się zapotrzebowanie na nowe 
tereny inwestycyjne. Przekłada się to na ko-
nieczność projektowania oraz posadawiania 
obiektów na coraz trudniejszych do realizacji 
budowy terenach, przy wykorzystaniu coraz 
bardziej zaawansowanych technik posadawia-
nia obiektów. Posadowienia na palach są kosz-
towne. Budowa dużych obiektów na terenach 
zurbanizowanych, na ograniczonej przestrzeni, 
często w  niekorzystnych warunkach grunto-
wych, powoduje zwiększanie jednostkowych 
obciążeń fundamentu. Dlatego częste jest po-
szukiwanie rozwiązań optymalizujących ich 
konstrukcję i  zmniejszenie kosztów inwestycji. 
Odpowiedzią na tego rodzaju potrzeby są pale 
z poszerzaną iniekcyjnie podstawą, tzw. pale IS.

Poszerzenie podstawy pala za pomocą iniekcji 
strumieniowej polega na zwiększeniu pola po-
wierzchni oddziaływania podstawy pala na grunt 
poprzez uformowanie z  cementogruntu bryły 
o średnicy większej niż średnica trzonu pala.

Pale IS są połączeniem klasycznych techno-
logii formowani pali z technologiami iniekcyj-
nymi, które wykonuje się w celu: 
– osiągnięcia równomierności osiadań funda-

mentu;
– ograniczenia wartości osiadań do ściśle 

określonej wielkości i  to zarówno w  fazie 
wznoszenia obiektu, jak i jego użytkowania;

– zwiększenia nośności pojedynczego pala.

Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z za-
stosowania pali z poszerzaną podstawą IS jest:
– skrócenie długości pojedynczych pali w sto-

sunku do klasycznych metod palowania,
– zmniejszenie liczby pali pracujących jako 

grupa pali,
– możliwości zmniejszenia wymiarów i kosz-

tów fundamentów obiektu posadawianego 
na palach IS.

Poszerzenie podstawy pala metodą IS może 
być stosowane praktycznie do wszystkich ro-
dzajów pali. Najczęściej stosowaną obecnie 
technologią wraz z poszerzeniem podstawy są 
pale formowane świdrem ciągłym, tzw. CFA-
-IS. Zastosowanie technologii poszerzenia pala 
metodą iniekcji strumieniowej jest potencjal-
nie najskuteczniejszym zabiegiem zwiększenia 
nośności, gdyż oprócz poszerzenia podstawy 
następuje jego lepsze zespolenie z  podłożem, 
a  pale IS można stosować praktycznie w  każ-
dych warunkach gruntowych, za wyjątkiem 
podłoża skalnego. Ponadto poszerzenie podsta-
wy pali można wykonywać w trudnych warun-
kach gruntowych, zarówno w strefi e aeracji, jak 
i saturacji, a w tym w warunkach oddziaływania 
ciśnienia naporowego wód gruntowych (wody 
artezyjskie).
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RYS. 1. Przykład konstrukcji pala CFA-IS
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Konstrukcja pala IS

W  konstrukcji pala IS można wydzielić dwa 
elementy: trzon pala oraz podstawę o  średnicy 
większej od trzonu. Konstrukcja taka jest podyk-
towana koniecznością lepszego wykorzystania 
możliwości przenoszenia obciążeń przez trzon 
pala przy zapewnieniu wymaganej nośności 
pala. Podejście takie zakłada, że o  nośności de-
cyduje podstawa pala, a  nie jego pobocznica. 
W  przypadku klasycznych pali o  stałej średnicy, 
w większości warunków gruntowych, wytrzyma-

łość trzonu umożliwia przenoszenie znacznie 
większych obciążeń niż wynika to z nośności pala, 
na którą wpływ ma m.in. rodzaj i stan gruntu, na 
który przenoszone jest obciążenie. W przypadku 
pali IS zwiększenie podstawy pala, a tym samym 
zwiększenie możliwości przenoszenia obciążeń 
na grunt, pozwala na optymalizację kosztów po-
przez zmniejszenie średnicy trzonu. Ta dobiera-
na jest tak, by zapewniła przeniesienie obciążeń 
pionowych od fundamentu na podstawę, a także 
obciążeń poziomych. Na rys. 1 przedstawiono 
przykład pala CFA-IS o średnicach 600/1100 mm. 
Można tu wyróżnić trzon CFA DN600, w  które-
go konstrukcji znajduje się zbrojenie oraz rura 
prowadząca do wykonania iniekcji. Długość 
oraz ilość zbrojenia zależy od naprężeń oraz 
momentów zginających, jakie mogą pojawić się 
wewnątrz trzonu, w trakcie użytkowania. Należy 
zwrócić uwagę, że rura prowadząca dla wyko-
nania iniekcji powinna być wbudowana na całej 
długości trzonu, co znacznie ułatwia prowadze-
nie robót, przy czym rura prowadząca nie stanowi 
elementu konstrukcyjnego pala. Poniżej trzonu 
znajduje się blok cementogruntu, stanowiący 
poszerzoną podstawę wykonywaną w  techno-
logii iniekcji strumieniowej (tzw. jet-grouting). 

W zależności od potrzeb oraz warunków grunto-
wych poszerzenie podstawy pala można wykonać 
w postaci pojedynczej kolumny jet-grouting albo 
konfi guracji dwóch lub trzech kolumn.

Poszerzenie podstawy pala IS jest kluczo-
we dla uzyskania odpowiedniej jego nośności. 
Wykonanie iniekcji strumieniowej jest więc 
szczególnie istotną czynnością. Na rys. 2 widać 
schemat rozkładu obciążeń oddziałujących na 
podstawę pala IS dla poszerzenia w układzie jed-
nej kolumny oraz dwóch kolumn jet-grouting.  

Wykonanie pali IS

Wykonanie pala CFA-IS składa się z kilku eta-
pów robót. W pierwszej kolejności powstaje trzon 
pala. Roboty wykonuje się przy zastosowaniu ty-
powej palownicy, dostosowanej do wykonania 
pali w zaprojektowanej technologii.

Po wykonaniu i  zabetonowaniu trzonu do 
pala wprowadzane jest zbrojenie ze specjalnie 
przygotowanymi rurkami prowadzącymi do 
wykonania iniekcji. Rurki iniekcyjne ułatwiają 
wprowadzenie iniektora dla potrzeb realizacji 
poszerzenia oraz zapewniają osiowe wykona-
nie poszerzenia podstawy. 

RYS. 2. Schemat rozkładu sił działających na 
podstawę pala IS – konfi guracja z poszerzeniem 
pojedynczą  oraz podwójną kolumną jet-grouting 
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Po upływie określonego czasu potrzebnego 
do uzyskania przez beton wymaganej wytrzy-
małości wykonywana jest w podstawie iniekcja 
strumieniowa poszerzająca średnicę pala na 
zaprojektowanej długości. Do iniekcji stosuje 
się standardowy zestaw przeznaczony do iniek-
cji strumieniowej. W  skład zestawu wchodzą: 
wiertnica umożliwiająca realizację iniekcji na 
głębokości poniżej trzonu pala, zestaw mie-
szalnika zawiesiny iniekcyjnej oraz pompowy 
wysokociśnieniowej (rys. 3, fot. 2). W zależności 
od rodzaju i  stanu gruntu stosuje się ciśnienie 
robocze iniekcji od 200 do 700 bar.  Parametry 
iniekcji dobierane są odpowiednio do rodzaju 
i  stanu gruntu oraz wymaganej średnicy po-
szerzenia. Poszerzenia wykonywane są zarów-
no w  obrębie gruntów spoistych, jak i  niespo-
istych. Dla poprawnego wykonania poszerzenia 
podstawy pali IS konieczne jest stosowanie 
komputerowego systemu sterowania iniekcją 
oraz rejestracją parametrów technologicznych 
w postaci elektronicznej bazy danych. 

Po upływie wymaganego czasu potrzebnego 
do ustabilizowania się mieszanki zawiesiny ce-
mentowej oraz gruntu wykonywana jest iniekcja 
doprężająca. Iniekcja doprężająca służy do po-
lepszenia współpracy podstawy pala z gruntem. 

Badania odbiorcze oraz 
kontrola wykonania robót

W celu kontroli poprawności wykonania robót 
sporządzane są metryki pali IS, na które składają 
się  metryki trzonów pali oraz metryki wykona-
nych poszerzeń podstawy. Metryki są typowymi 
dokumentami dla stosowanych technologii. 
Są przygotowywane metodami tradycyjnymi 
(w  przypadku trzonów pali) lub jako wydruki 
z komputerowego systemu sterowania i rejestra-
cji palownicy (np. system B-Tronic fi rmy Bauer). 
W  przypadku metryk z  realizacji podstawy pali 
wymagane jest prowadzenie rejestracji oraz me-
tryk w postaci wydruków komputerowych. 

Dane techniczne z  wykonania pali IS po-
nadto są gromadzone 
w  postaci elektronicznych 
baz danych, co umożliwia 
dokładną kontrolę oraz 
weryfi kację przeprowadzo-
nych robót.

Bardzo ważnym etapem 
kontroli i  weryfi kacji robót 
jest badanie ciągłości pali. 
Najczęściej stosowanymi 
metodami badań są metody 
tzw. ultradźwiękowe. Pozwa-
lają one na weryfi kację za-
równo ciągłości trzonów pali, 
jak i poszerzeń. Ważną zaletą 

badań jest to, iż realizowane 
są one z  zastosowaniem czuj-
ników elektronicznych, sprzę-
żonych z  rejestratorami sy-
gnału w postaci numerycznej. 
Pozwala to na łatwą korelację 
danych pomiarowych z  dany-
mi z  rejestracji parametrów 
technologicznych z wykonania 
pali oraz wyników sondowań 
gruntu sprzed ich wykonania.

Po uzyskaniu pozytyw-
nych wyników z  badań 
ciągłości pali oraz ich kore-
lacji z  parametrami tech-
nologicznymi z  wykonania 
kolumn oraz wyników son-

dowań gruntu, ostatnim elementem kontroli 
z  realizacji robót są próbne obciążenia pali. 
Dopuszcza się stosowanie zarówno metod 
statycznych, jak i dynamicznych. W publikacji 
(rys. 4) przedstawiono przykładowe wyniki 
próbnego obciążenia dla pala CFA-IS o średni-
cy trzonu 600 mm oraz poszerzenia 1100 mm, 
jak i  długości całkowitej 14 m. Jak widać na 
wykresie, dla pala o niewielkiej średnicy (600 
mm) uzyskano stosunkowo wysoką nośność. 
Jest to efektem przeniesienia znacznej części 
obciążenia przez poszerzoną podstawę przy 
lepszym wykorzystaniu możliwości przeno-
szenia obciążeń przez żelbetonowy (kosztow-
ny) trzon pala. 

Podsumowanie

Posadowienie obiektów na palach IS jest 
innowacyjnym rozwiązaniem, pozwalającym 
na optymalne wykorzystanie materiałowo-
-kosztowe konstrukcji pali. Dzięki znacznie 
większej nośności pali IS w stosunku do stan-
dardowych metod palowych zastosowanie 
metody pozwala na ograniczanie ilości oraz 
skracanie pali, co przekłada się na mniejsze 
koszty posadowienia obiektów. Zmniejszenie 
liczby pali umożliwia także zmniejszenie wy-
miarów fundamentów i  oszczędności z  tym 
związane. Poszerzenie podstaw pali metodą 
IS można stosować praktycznie do wszystkich 
rodzajów pali, a w tym pali CFA, FDP, pali w ru-
rach osłonowych a także baret.

Posadowienie obiektów na palach CFA-IS 
jest autorskim rozwiązaniem Instytutu Ba-
dawczego Dróg i Mostów (IBDiM) oraz Polbud-
-Pomorze sp. z o.o., chronionym patentem. �RYS. 4. Przykładowe wyniki próbnego obciążenia pala IS DN600/1100

RYS. 3. Schemat wykonania
poszerzenia podstawy pala IS

FOT. 1. Przykład wykonania trzonu 
pala CFA-IS

FOT. 2. Przykład wykonania posze-
rzenia podstawy pala CFA-IS
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