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W niniejszej pracy przeanalizowano stan graniczny użytkowalności i nośności  wyciąganych pali 
przemieszczeniowych formowanych świdrem. Wykorzystano wyniki próbnych obciążeń 
statycznych pali przeprowadzonych na poletku badawczym w okolicy Elbląga, oraz badań 
polowych i laboratoryjnych. W pracy przedstawiono metodologię wyznaczania krzywej osiadania 
pali z wykorzystaniem  funkcji transformacyjnych t-z. Zaproponowano autorską metodę budowania 
pełnej krzywej osiadania pala przy wykorzystaniu funkcji transformacyjnych trzyliniowych, 
analogiczną do funkcji opracowanych przez Frank’a i Zhao  (1982) dla badań presjometrycznych, 
ale wykorzystującą wyniki badań dylatometrycznych. W tym celu zastosowano analogię między 
mobilizacją tarcia na pobocznicy pala, a badaniami kontaktu beton-grunt w aparacie 
bezpośredniego ścinania.  Zaproponowana metoda powstała na podstawie 44 krzywych 
mobilizacji oporów tarcia w badaniach przeprowadzonych w aparacie bezpośredniego ścinania w 
gruntach niespoistych, spoistych oraz organicznych z wykorzystaniem gładkiego i szorstkiego 
kontaktu. Wyznaczone zostały maksymalne naprężenia ścinające pomiędzy gruntem i betonem, a 
nachylenie krzywej mobilizacji tarcia przedstawiono  w zależności od wartości modułu ściśliwości z 
badania dylatometrycznego. Zaproponowano oddzielne funkcje transformacyjne dla gruntów 
gruboziarnistych (piasków) oraz gruntów drobnoziarnistych i organicznych. Proponowane funkcje 
transformacyjne uwzględniają efekty instalacji pala, a zatem wpływ technologii wykonywanych 
pali. Parametry gruntowe oraz stan naprężenia w gruncie przed i po instalacji pali wyznaczono na 
podstawie badań CPTU i DMT. Do walidacji metody wykorzystano wyniki próbnych obciążeń 
statycznych ośmiu pali wyciąganych wykonanych na analizowanym poletku badawczym. 
Przeanalizowano wyniki próbnych obciążeń statycznych pali wyciąganych o różnych długościach, 
badając wpływ długości pali oraz czasu od ich wykonania na ich nośność. W  pracy omówiono 
również aktualnie stosowane metody bezpośrednie wyznaczania nośności pali oraz wykorzystano 
te metody do oszacowania nośności trzech pali o różnych długościach na podstawie sondowań 
statycznych metodą CPTU. Wyniki analiz porównano z nośnością pali uzyskaną z 
zaproponowanej metody autorskiej. W podsumowaniu przedstawiono możliwości przyszłych 
badań w celu rozbudowania zaproponowanej metody oraz podano również jej ograniczenia. 
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Summary of PhD dissertation in English:  

In this paper, the serviceability limit state and bearing capacity of tension screw displacement piles 
were analyzed using the results of static pile load tests, carried out on the test plot near the Elbląg 
city, and field, and laboratory tests. The paper presents the methodology of determining the pile 
load-settlement curve using different types of t-z transfer functions. The new method of 
constructing the pile load-settlement curves using the trilinear transfer curves, analogous to the 
functions developed by Frank and Zhao (1982) based on pressuremeter test, is proposed taking 
into consideration the results of flat dilatometer test. The analogy between pile shaft friction 
mobilization and direct shearing of the concrete-soil interface was used. The proposed method 
was derived from 44 shear-displacement curves of cohesionless, cohesive and organic soils in 
tests performed in a direct shear apparatus on rough or smooth concrete interfaces. The maximum 
shear stresses on interface were determined, and the slope of skin friction mobilization was 
expressed as a function of constrained modulus from DMT. Separate friction mobilization functions 
were proposed for coarse-grained soils (sands), fine-grained (cohesive), and organic soils. The 
proposed transfer curves takes into account the installation effects, i.e. the applied pile technology. 
The soil parameters and stress state before and after pile installation were evaluated using the 
results of CPTU and DMT soundings. The proposed method was validated using the results of 
eight static load pull-out tests on screw displacement piles performed on the trial test plot. The 
study is also focused on the determination of soil parameters before and after pile installation 
using the results of CPT and DMT soundings. The results of uplift static pile load tests were 
analyzed and the influence of pile length and the after their construction (set-up) on bearing 
capacity was studied. Currently used CPT-based methods (direct methods) for pile bearing 
capacity were discussed in this thesis. They were applied then to estimate the bearing capacities 
of three piles of different lengths. The results were compared with the bearing capacities obtained 
from the method elaborated by the author. In conclusion, the possibilities for future research to 
expand the proposed method were presented and its limitations were discussed. 
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