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RECENZJA
rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama Pinkowskiego
p.t.: Wpływ iniekcji pod podstawą na pracę pali wielkośrednicowych

Podstawa opracowania
Pismo Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej z dnia
29.05.2015 r. oraz egzemplarz rozprawy doktorskiej (dwa tomy), której promotorem jest
prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała.
1. Tematyka i cel rozprawy
Celem

głównym

rozprawy

jest

analiza

wpływu

iniekcji

pod

podstawą

pali

wielkośrednicowych na zmianę ich charakterystyki mechanicznej. Badaniami objęto metodę
iniekcji opracowaną i opatentowaną w Katedrze Geotechniki Politechniki Gdańskiej.
Podstawowym badaniem przedmiotowego zagadnienia jest próbne obciążenie statyczne pali
pojedynczych standardowo wykorzystywane podczas realizacji projektów posadowienia na
palach w celu sprawdzenia założonej wytrzymałości i jakości wykonania pali.
Szczegółowe cele rozprawy dotyczą doboru parametrów iniekcji w zależności od istniejących
warunków gruntowych jak również opracowania zaleceń i wytycznych do projektowania
iniekcji pali wielkośrednicowych w oparciu o własne doświadczenia z wykonanych w ramach
rozprawy badań polowych.
Postawioną przez Autora tezą rozprawy jest stwierdzenie, że Iniekcja pod podstawami pali
wielkośrednicowych wg patentu KGPG ma istotny wpływ na wzrost nośności oraz redukcję
osiadania pali. Znając parametry geotechniczne gruntu, można wyznaczyć przebieg krzywej
obciążenie-osiadanie dla pala o określonej geometrii, przy założonych parametrach iniekcji.
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Tematyka dotyczy więc zagadnienia praktycznego związanego ze wzmacnianiem ogólnej
charakterystyki sztywności i wytrzymałości pali wielkośrednicowych. Technologia ta
aktualnie opiera się na stosowaniu prostych procedur wykonawczych polegających głównie
na obserwacji przemieszczenia głowicy pala podczas iniekcji a efektywność metody jest
weryfikowana poprzez porównanie wyników obciążeń statycznych pali z iniekcją oraz bez
iniekcji. Brak jest jednak procedur lub metod pozwalających na oszacowanie efektywności
iniekcji przed jej wykonaniem bazując na standardowo dostępnych podstawowych
parametrach mechanicznych podłoża gruntowego. Zebranie wyników dużej liczby badań
statycznych w różnych konfiguracjach warunków gruntowo-wodnych pozwoliła autorowi
rozprawy na podjęcie wzmiankowanej w tezie próby oszacowania krzywej obciążenieosiadanie pala poddanego iniekcji. Przyjęty program i tematyka rozprawy jest zadaniem
bardzo aktualnym o dużym znaczeniu utylitarnym w geotechnice.
2. Analiza treści i ocena rozprawy
Tematyka rozprawy jest skupiona głównie na zagadnieniu technologicznym. Elementy
doświadczalne dotyczące badań in situ efektywności przedmiotowej technologii oraz ich
analiza stanowią oryginalny udział Autora. Analizy zawarte w pracy obejmują próbę
stworzenia systemu bazy danych z informacjami dotyczącymi poszczególnych badań pali
poddanych iniekcji. W systemie tym oprócz wyników badań pali umieszczono informacje
dotyczące warunków gruntowo-wodnch oraz wprowadzono możliwość wyznaczania
parametrów do analiz metodą uogólnioną oraz parametrów funkcji transformacyjnych q-z
i t-z, które pozwalają na opracowanie teoretycznych krzywych Q(S). Strukturę rozprawy
stanowi 5 głównych rozdziałów w tomie pierwszym oraz załącznik z zestawieniem wyników
wszystkich analizowanych wyników badań pali w tomie drugim.
W rozdziale pierwszym bardzo zwięźle przedstawiono cel i tezę pracy przy jednoczesnym
krótkim wprowadzeniu ogólnym do technologii iniekcji podstawy pali wierconych.
Przedstawiono również ogólnie przyjęty opis pracy pala pojedynczego w gruncie
z uwzględnieniem wpływu iniekcji tylko na opór podstawy. Podkreślono także, że stosując
iniekcję podstawy dąży się do uzyskania zależności pomiędzy obciążeniem i osiadaniem
w fazie użytkowania jak w fazie wtórnego obciążenia.
Technologie ulepszania podłoża gruntowego pod podstawą pala przedstawiono szczegółowo
w rozdziale drugim, gdzie zaprezentowano szeroki opis metod komór zastrzykowych,
ciśnieniowych, iniekcji bezpośredniej, systemu Soilex, metodę komory sztywnej, metodę
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mieszaną firmy Energopol oraz metodę iniekcji strumieniowej pod podstawą pala.
Zaprezentowano także przedmiotową technologię wg patentu KGPG z komorą elastyczną
z geotkaniny półprzepuszczalnej. Zaprezentowany materiał jest ciekawą i cenną kompilacją
doświadczeń z wielu inwestycji realizowanych w Polsce i za granicą.
W rozdziale trzecim przedstawiono przegląd metod wzmacniania pobocznicy pala.
Zestawienie tego przeglądu z materiałem zaprezentowanym w rozdziale drugim mogłoby być
trafne w ogólnej monografii dotyczącej możliwości zwiększania sztywności i nośności pali,
jednakże wydaje się zbyteczne w rozprawie, której tytuł i przedstawione analizy dotyczą
badań jednej konkretnej technologii wzmocnienia podstawy pali wierconych.
Realizację jednego z podstawowych celów rozprawy związanych z postawioną tezą podjęto
w rozdziale czwartym. W rozdziale tym opisano sposób zebrania danych z ponad 200 badań
próbnego obciążenia statycznego pali wierconych poddanych iniekcji podstawy wg patentu
KGPG. W tym celu Autor stworzył kilka programów komputerowych, w tym dwie bazy
danych oraz związane z nimi programy obliczeniowe do oszacowania nośności i osiadań pali
wg normy PN-83/B-02842 oraz programy do tworzenia krzywych teoretycznych na
podstawie funkcji transformacyjnych i metody uogólnionej. Krzywe teoretyczne tworzone są
zarówno w przypadku pali z iniekcją oraz bez iniekcji z wykorzystaniem wskaźników WX
i WS. Stworzenie spójnego systemu współpracujących ze sobą programów operujących na
zebranej bazie danych dotyczących próbnych obciążeń jest niewątpliwie zadaniem bardzo
pracochłonnym i długoterminowym, co stanowi tutaj duży wkład własny Autora do
problematyki projektowania i kontroli wzmocnienia podstawy pali poprzez iniekcję.
Zrozumienie logiki stworzonego systemu łączącego bazy danych z programami
obliczeniowymi nie jest jednak łatwe na podstawie opisów zamieszczonych w rozprawie.
Trudno jest ocenić jak wygląda proces zbierania i analizy danych, który można było znacznie
przybliżyć pokazując np. schemat blokowy. Podobnie jest z oddzieleniem własnych narzędzi
obliczeniowych Autora od podprogramów stworzonych przez innych autorów - nie jest to
wyjaśnione jednoznacznie w rozprawie.
Wpływ iniekcji na charakterystykę mechaniczną pala wierconego przeanalizowano
porównując wyniki z realizacji, w których próbne badania statyczne były przewidziane na
palach z iniekcją i bez niej - dotyczy to znacznie ograniczonej liczby przypadków
w porównaniu z liczbą badań zebranych w bazie danych. Analizę tę przeprowadzono osobno
w przypadku gruntów spoistych i niespoistych za pomocą metod statystycznych wskazując
najważniejsze parametry iniekcji wpływające na poprawę charakterystyki mechanicznej pali.
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Ponadto wielokierunkową analizę wpływu poszczególnych parametrów rozszerzono o próbę
analizy z zastosowaniem metody sztucznych sieci neuronowych.
Część rozdziału czwartego związaną z analizą przeprowadzonych badań kończy zestawienie
wyników

przeprowadzonych

obliczeniowymi.

Szczególnie

analiz

oraz

wniosków

połączonych

cenna

jest

propozycja

normowych

z

zaleceniami

współczynników

technologicznych w odniesieniu do pali wierconych z iniekcją podstawy w różnych gruntach.
Ostatni podpunkt rozdziału czwartego (4.4) dotyczy modelowania numerycznego zagadnienia
brzegowo-początkowego współpracy pala wierconego z iniekcją podstawy z podłożem
gruntowym za pomocą metody elementów skończonych. Zamodelowano wybrane przypadki
z utworzonej bazy danych, w których dostępne były krzywe osiadania w wariantach
z iniekcją i bez iniekcji. Zastosowano układ osiowosymetryczny, natomiast symulację
numeryczną iniekcji przeprowadzono poprzez wprowadzenie w obszarze komory zmiany
objętościowej. Analizę przeprowadzono przy użyciu różnych sprężysto-plastycznych modeli
konstytutywnych w zależności od rodzaju gruntu znajdującego się w obszarze podstawy pali.
Wyniki wykonanych obliczeń zestawiono z wynikami obciążeń statycznych pali. Uzyskano
zgodność o różnej dokładności - związanej głównie z wyjściowymi wartościami parametrów
materiałowych, jednakże jakościowo wyniki wskazują jednoznacznie na pozytywny wpływ
iniekcji pod podstawą pali na charakterystykę krzywej osiadania w badaniu statycznym.
W rozdziale 5 rozprawy przedstawiono wnioski ogólne oraz szczegółowe dotyczące
poszczególnych celów rozprawy podsumowując w ten sposób uzyskane wyniki. Ponadto we
wnioskach

zamieszczono

szereg

cennych

rekomendacji

praktycznych

dotyczących

czynników wpływających na skuteczność iniekcji wg rozwiązania KGPG.
Całość pracy uzupełnia spis tabel, rysunków, 47 pozycji literatury oraz załączników
umieszczonych w drugim tomie rozprawy.
Zaproponowany w rozprawie układ rozdziałów jest prawidłowy i konsekwentny.
Język jest prosty, ale generalnie poprawny stylistycznie oraz technicznie. Zebranie
i kompilacja danych doświadczalnych in situ jest jednym z najcenniejszych elementów
rozprawy. Oryginalne aspekty naukowo-poznawcze oraz aplikacyjne rozprawy są obecne
przede wszystkim w analizach wpływu różnych parametrów na efektywność iniekcji.
Uważam, że przyjęte cele rozprawy zostały w dużej mierze osiągnięte, a postawiona
teza pracy udowodniona. Autor podjął się aktualnego zagadnienia naukowego o dużym
znaczeniu aplikacyjnym w geotechnice.
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3. Uwagi krytyczne
3.1 Uwagi merytoryczne
Uwagi te wymagają skomentowania przez Autora w ramach referatu lub podczas odpowiedzi
na pytania w dyskusji.
•

W tezie rozprawy Autor pisze, że: znając parametry geotechniczne gruntu, można
wyznaczyć przebieg krzywej obciążenie-osiadanie dla pala o określonej geometrii,
przy założonych parametrach iniekcji. Przedstawione bazy danych dotyczą różnych
inwestycji, w ramach których wyznacza się różne parametry podłoża, różnymi
metodami (nomogramy, relacje empiryczne z sondowań, badania laboratoryjne lub w
przypadku modelowania numerycznego z użyciem zaawansowanych modeli
konstytutywnych gruntu wartości parametrów są często przyjmowane na podstawie
ogólnych zaleceń lub doświadczenia). W rozprawie nie znalazłem jednakże jasnych i
konkretnych zaleceń jakie parametry należy wyznaczyć na etapie tworzenia
dokumentacji geotechnicznej, w jakich badaniach oraz jak na bazie takich danych
wyznaczyć ostatecznie spodziewaną krzywą Q(S)?

•

We wstępie Autor przyjmuje ogólny model, w którym iniekcja pod podstawą wpływa
jedynie na charakterystykę oporu i sztywności podstawy (krzywa Qb), natomiast
jednocześnie wskazuje na cel iniekcji, która ma nadać pierwotnej charakterystyce
krzywej Q(S) przebieg charakterystyki wtórnej (odciążenie/obciążenie wtórne).
W przypadku iniekcji grunt w obszarze podstawy nie ulega jednak odciążeniu tylko
przeciążeniu. Iniekcja wykonywana jest jednak do momentu uzyskania podniesienia
głowicy pala, co w przypadku gruntu wzdłuż pobocznicy pala stanowi zmianę
kierunku obciążenia (odciążenie styczne), a obciążenie próbne pala wykonane po
iniekcji będzie wtedy obciążeniem wtórnym, w którym mamy do czynienia ze
znacznie wyższą sztywnością. Czy nie należałoby zatem uwzględnić tego efektu
w wyjaśnieniu obserwowanej efektywności iniekcji? Czy zagadnienie to było
analizowane na podstawie przeprowadzonych symulacji numerycznch ?

•

Czy znane są wyniki badań, w których nie zaobserwowano wyraźnego efektu
wzmocnienia charakterystyki mechanicznej pala po wykonaniu iniekcji (porównując
z charakterystyką pala bez iniekcji)? Jeżeli tak to w jakich warunkach gruntowych?

•

Jak konkretnie wyglądała procedura wielokierunkowej analizy wpływu, którą Autor
stosuje w programie QSAnalyser?
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•

Czy w obliczeniach numerycznych podjęto próby symulacji iniekcji innym sposobem
niż wprowadzenie odkształcenia objętościowego?

•

W jaki sposób przyjmowano (wyznaczano) do obliczeń parametr modułu ścinania
w zakresie małych odkształceń G0ref?

•

Sztywność w zastosowanym w obliczeniach numerycznych modelu Hardening Soil
zmienia się z naprężeniem i odkształceniem, jednakże największe różnice
w sztywności początkowej są związane z wartością stopnia prekonsolidacji OCR.
Wartość OCR wiąże się także ze współczynnikiem K0, który w przypadku podpór
palowych ma duży wpływ na ich charakterystykę mechaniczną. W zestawieniach
tabelarycznych brakuje jednak informacji o przyjętych wartościach tych ważnych
parametrów.

•

Efektywność iniekcji podstawy pala badana jest w obciążeniu próbnym na podporach
pojedynczych. Efekt wzmocnienia w niektórych przypadkach jest znaczny. Czy wg
Autora przekłada się to bezpośrednio na pracę pali w grupie, która jest ostatecznie
najważniejsza z praktycznego punktu widzenia?

3.2 Uwagi redakcyjne
Uwagi te wymagają uwzględnienia w przypadku szerszego publikowania fragmentów lub
całości rozprawy. Podane uwagi nie dotyczą wszystkich drobnych błędów redakcyjnych
wskazują jedynie na ich rodzaj i wymagają dokładniejszej korekty.
•

Rysunki przedstawione w pracy pochodzą z różnych źródeł i ich formatowanie (ramki
lub ich brak, niepotrzebne tła, czcionki, nakładające się opisy) pozostawia często dużo
do życzenia (np. rys. 2.18, 4.23 lub krzywe z programu Plaxis).

•

Zarówno w tekście jak i na rysunkach Autor często nie formatuje indeksów symboli
stosowanych w pracy (indeksy są pisane jedynie małą czcionką). Manierę taką można
przyjąć w korespondencji e-mailowej, ale jest ona rażąca w pracy naukowej.

•

Brak jest w rozprawie listy używanych symboli.

•

We wstępie krzywą osiadania (rys. 1.2) należałoby narysować tak jak pozostałe
krzywe osiadania w pracy tj. ze zwrotem siły Q w prawą stronę.

•

str. 37, punkt 3.1: zwiększając tarcie (adhezję) - tarcie i adhezja są oddzielnymi
zjawiskami, ten sam punkt: odkształcenia pełzające - nie spotkałem się z takim
określeniem w mechanice.

•

str. 72, punkt 4.3.2: głębokość wpędu pala - ?
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4. Podsumowanie i wniosek końcowy
Recenzowana rozprawa doktorska ma charakter doświadczalny zorientowany na wybranej
technologii wzmocnienia podstawy pali wierconych. Część doświadczalna uzupełniona jest
analizami obliczeniowymi, których celem było potwierdzenie założeń tezy, które zostały
udowodnione w analizie wyników doświadczalnych. Elementy oryginalne w rozprawie
dotyczą przede wszystkim analizy dużej liczby badań próbnego obciążenia statycznego pali
oraz stworzenia spójnego systemu bazy danych pali poddanych iniekcji podstawy
z programami obliczeniowymi.
Z treści rozprawy wynika, że Autor:
•

sformułował jasno i precyzyjnie cele pracy, które następnie konsekwentnie realizował,

•

udowodnił tezę pracy, która ma duże znaczenie praktyczne w zagadnieniach
dotyczących

technologii

wzmacniania

charakterystyki

mechanicznej

podpór

palowych,
•

wykazał się znajomością literatury i realizacją zagadnień analizowanych w rozprawie
oraz odpowiednią ogólną wiedzą teoretyczną w dyscyplinie budownictwa,

•

właściwie dobrał metody badawcze i poprawnie je zastosował,

•

przedstawił oryginalny układ rozprawy zawierając w niej szeroki i bardzo aktualny
wykład dotyczący zagadnienia iniekcji podstawy pali wielkośrednicowych.

•

ma odpowiedni stopień przygotowania naukowo-badawczego i inżynierskiego,
umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej oraz wnikliwego,
poprawnego wnioskowania.

Przedstawione fakty oznaczają, że rozprawa doktorska mgr. inż. Adama Pinkowskiego p.t.:
Wpływ iniekcji pod podstawą na pracę pali wielkośrednicowych, spełnia wymagania stawiane
rozprawom doktorskim zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. O stopniach naukowych
i tytule naukowym...
Stawiam wniosek o dopuszczenie mgr. inż. Adama Pinkowskiego do publicznej obrony
rozprawy przed Radą Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Gdańsk 15.10.2015

dr hab. inż. Marcin Cudny
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