
4.3.3. Wzmocnienie podparcia ściany za 
pomocą pali 
Gdy zawiodło podłoże gruntowe lub funda-
menty uległy degradacji bądź były źle zapro-
jektowane, ewentualnie źle wykonane, to 
obciążenia ze ścian lub fundamentów moż-
na przekazać na pale, które trzeba zagłębić 
do warstw podłoża o dobrej nośności. Gdy 
grunt pod fundamentem jest słaby i nawod-

niony, to nie można wykonać podkopów ani 
obok fundamentu, ani pod nim. Pale (krót-
kie) najlepiej przekazują obciążenia z budyn-
ku na podłoże gruntowe. Oparcie budynku 
na palach należy do najbezpieczniejszych 
metod wzmacniania istniejącego fundamen-
tu. Pale zazwyczaj rozmieszcza się możliwie 
najbliżej ław, po obu jej stronach symetrycz-
nie lub mijankowo (rys. 124).

W murach fundamentowych wykonuje się 
poziomo otwory między każdą parą pali 
i w te otwory wprowadza się belki stalowe, 
opierając je na głowicach pali. Gdy rozstaw 
belek jest nieduży (2÷3 m), to mur między 
nimi można uważać za belkę ciągłą, przeno-
szącą na pale ciężar konstrukcji (rys. 125).
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Rys. 124. Oparcie ścian na palach przez belki sta-

lowe przepuszczone przez fundamenty lub ściany, 

prostopadle lub ukośnie

Rys. 125. Oparcie ściany fundamentowej na pa-

lach żelbetowych: 1 – ściana fundamentowa, 2 – 

belki podłużne, 3 – belki poprzeczne stalowe, 4 – pal
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Poradnik na 290 stronach, formatu B5, za-
wiera ok. 170 rysunków, 115 zdjęć, 6 tablic. 
Autorem jest dr. Bohdan Stawiski, wykładow-
ca Politechniki Wrocławskiej oraz autor po-
nad 150 publikacji z dziedziny budownictwa.
Mury, fundamenty, ściany nośne, działo-
we, osłonowe, stropy oraz sklepienia znaj-
dują się pod ciągłym działaniem ściskania 
oraz zgniatania, dlatego też dochodzi 
do powstawania rys i pęknięć. Poradnik 
szczegółowo omawia 23 metody naprawy 
i wzmocnień rys oraz pęknięć elementów 
budynków. Są to m.in. metoda iniekcji 
krystalicznej, karbidowej, klasycznej, pod-
ciśnieniowej, ultradźwiękowej, ciśnienio-
wej, jet-grouting, wzmacniania gruntów, 
elektrokinetycznej, elektroosmotycznej.
Uszkodzenia muru powstają m.in. w nastę-
pujący sposób: dziurawa rynna → woda 

ścieka po ścianie → niszczy tynk → następ-
nie cegły → woda przy narożu budynku 
osłabia grunt → naroże budynku osiada → 
pojawiają się rysy w ścianach. Uszkodzenia 
dzielimy na zagrażające bezpieczeństwu 
obiektu oraz mogące zagrozić bezpieczeń-
stwu, działając przez bardzo długi czas. 
Rysy w konstrukcji są sygnałem sugerują-
cym stan zagrożenia bezpieczeństwa. Gdy 
rysy przechodzą przez całą grubość ściany, 
tworząc pęknięcia, to wymagane jest ich 
zbadanie i podjęcie działań naprawczych. 
Znane są: uszkodzenia pożarowe, powodzio-
we, spowodowane huraganami, trąbami po-
wietrznymi i oddziaływaniami dynamiczny-
mi, np. ruchem pojazdów samochodowych. 
Niektóre uszkodzenia pojawiają się nagle, 
inne początkowo są niezauważalne, ujawnia-
ją się po długim okresie oddziaływania. 
Poniżej przedstawiamy wybrane fragmenty 
poradnika opisujące naprawę uszkodzeń ścian.



Rozwiązanie na rys. 125 może być modyfi-
kowane, w zakresie sposobu przekazywania 
obciążeń na pale (rys. 126), jak i sposobu wy-
równywania przekazywanych na pale obcią-
żeń belki wieńczącej głowice pali (rys. 127).

Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania 
wykorzystujące pale wciskane żelbetowe 
typu Mega albo pale stalowe (z rur stalo-
wych). Pale odcinkowe Mega wymagają wy-
konania podkopu pod fundamentem, co jest 
pewnym utrudnieniem (rys. 128).
Pale stalowe umożliwiają prowadzenie robót 
naprawczych z dowolnego poziomu, np. z po-
ziomu piwnic. Istota metody polega na osadze-
niu w ścianie, po jej przeciwległych stronach, 
dwóch dwuteowników (160÷200 mm) na 
zaprawie cementowej (rys. 129 a i b) (bruzdy 
w ścianach nacina się piłą tarczową diamento-
wą). W ścianach ceglanych poszerza się spoiny 

między cegłami. Dwuteowniki należy skręcić 
śrubami w odstępach co 50 cm. Na pale wyko-
rzystuje się rury stalowe o wymaganej średni-
cy, np. 114 mm i grubości ścianki 5 mm.
W półce dwuteowników należy wyciąć pół-
okrągłe otwory na umieszczenie w niej rury 
(rys. 129c) lub zastosować przedłużenie pół-
ek, gdy pale mają ominąć ławę fundamento-
wą. Specjalną ramę stalową (rys. 129c) osa-
dza się na dwuteowniku przymocowanym do 
ściany i siłownikiem hydraulicznym wciska się 
odcinki rur, np. metrowej długości, spawając 
je ze sobą. Należy wciskać tyle odcinków rur, 
aby otrzymać żądaną nośność pala, kontrolo-
waną dynamometrem połączonym z siłowni-
kiem. W związku z tym, że siła, z jaką jest wci-
skany pal, wyznacza potrzebną długość pala, 
to ich długości zazwyczaj są różne.
Pierwszy odcinek rury powinien być zaśle-
piony i mieć ostrze. Po wciśnięciu pale należy 
przyspawać do dźwigarów dwuteowych osa-
dzonych w murze. Rury, z których wykonuje 
się pale, mogą mieć perforację, przez którą 
można wtłoczyć do gruntu zaczyn cemento-
wy chroniący stal przed korozją. Pale można 

także wypełnić betonem, a z zewnątrz wszyst-
kie elementy stalowe należy obetonować. 
Prefabrykowane pale Mega są składane 
z odcinków długości 60, 80 i 100 cm. Po-
szczególne odcinki pala łączy się stalowymi 
pierścieniami, zbroi i betonuje środkowy 
przewód. Pale te są wciskane w grunt siłow-
nikiem, którego powierzchnię oporową sta-
nowi podstawa ławy fundamentowej. No-
śność pali Mega, zależnie od rodzaju gruntu 
oraz średnicy pala, dochodzi do 500 kN. 
Podczas wzmocnienia za pomocą tych pali 
wykonuje się następujące prace:
•	 odkopuje się ławę fundamentową na 

odcinku długości 1 m i umieszcza pod nią 
płytę żelbetową (podkładową),

•	 poniżej płyty żelbetowej wykonuje się 
wykop głębokości ok. 120 cm, w którym 
umieszcza się dolny odcinek pala zakoń-
czony stalowym ostrzem oraz dźwignik 
hydrauliczny,

•	 po uruchomieniu pompy tłoczącej olej 
do dźwignika pierwszy odcinek pala zo-
staje wciśnięty w grunt,

•	 po wtłoczeniu pierwszego odcinka wtła-
cza się następne, aż do uzyskania wyma-
ganej nośności pala,

•	 ostatnią czynnością jest zasypanie wyko-
pu gruntem i zagęszczenie go po uprzed-
nim przeniesieniu dźwignika na następ-
ne stanowisko.

Pale przy ścianach lub fundamentach można 
wykonywać także metodą wiercenia otwo-
rów średnicy 100÷250 mm, a następnie 
wtłaczania zaprawy cementowej pod ciśnie-
niem 0,3 MPa przez rury podające średnicy 
18÷60 mm. Długość takich pali może docho-
dzić nawet do 30 m. Nazywane są one także 
palami korzeniowymi.
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Rys 126. Oparcie ściany na palach za pośrednic-

twem żelbetowej belki podłużnej: 1 – żelbetowa 

belka podłużna wieńcząca również głowice pali,  

2 – pal

Rys. 128. Sposób wciskania pali odcinkowych 

Mega: 1 – wykop, 2 – podkładka (płyta żelbetowa), 

3 – dźwignik hydrauliczny, 4 – odcinki pali Mega

Rys. 127. Przekazanie obciążenia z fundamentów 

budynku na pale za pośrednictwem belek stalowych 

poprzecznych oraz wieńców żelbetowych poprzecz-

nych i podłużnych: 1 – pal, 2 – wieniec żelbetowy na 

głowicach pali, 3 – belka stalowa, 4 – rozpory zabez-

pieczające wykop, 5 – kliny, 6 – beton uzupełniający

Rys. 129. Oparcie zarysowanej ściany na stalowych palach wciskanych: a) przekrój pionowy, b) przejście 

pala przez półki dwuteownika, c) urządzenie do wciskania pali; 1 – bruzda w ścianie, 2 – dwuteownik kotwio-

ny ze ścianą, 3 – pale stalowe wciskane, 4 – śruby dociskające belkę dwuteową do ściany, 5 – przestawna 

rama stalowa, 6 – siłownik hydrauliczny z dynamometrem

 

 

Oddziaływanie 
podłoża: 
osiadanie, 
wypiętrzenie 

Przeciążenie 
konstrukcji 

Oddziaływanie 
mechaniczne, np. 
uderzenie 
pojazdem 

Oddziaływanie 
wody,  
wilgoci z gruntu 
itp. 

Obciążenia 
wyjątkowe 
huragany, pożary 
itp. 

Wpływy 
atmosferyczne 
Oddziaływanie 

roślinności 

NIA 
MURÓW 

Wady 
projektowe  

i wykonawcze

USZKODZENIA

 

Wady  
użytkowania 

Korozja, 
oddziaływania 
środowiska, 

USZKODZENIA
MURÓW

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

a) b) c)



KONSTRUKCJE

MUROWE 
NA P R AW Y  I  W Z M 0 C N I E N I A 

• uszkodzenia
• badania
• diagnostyka

BOHDAN STAWISKI

 

Warszawa 2014

Konstrukcje_murowe_2014.indb   3 2014-01-20   13:06:48



9

PRZEDMOWA

-

Konstrukcje_murowe_2014.indb   9 2014-01-20   13:06:49



10

Przedmowa

Konstrukcje_murowe_2014.indb   10 2014-01-20   13:06:49



11

RECENZJE

I

Konstrukcje_murowe_2014.indb   11 2014-01-20   13:06:49



12

Recenzje

II

Konstrukcje_murowe_2014.indb   12 2014-01-20   13:06:49



13

WPROWADZENIE

Konstrukcje_murowe_2014.indb   13 2014-01-20   13:06:49



14

Wprowadzenie

Konstrukcje_murowe_2014.indb   14 2014-01-20   13:06:49



88

Rys. 77. Zależność akomodacji od wieku obserwatora [29]

 badania wizu-
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Rys. 78. Metody i wyposażenie do badań wizualnych [110]
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a)                                 b)                                       c)

Rys. 180. Przykłady połączenia ścian działowych prefabrykowanych 

z górnym stropem, eliminujące przekazywanie obciążenia od stropu na 

ścianę: a) za pomocą oczepu sufitowego, b) za pomocą przesuwnego 

profilu ceowego, c) za pomocą sprężynującego urządzenia rozporowe-

go; 1 – przekładka elastyczna, 2 – oczep z gniazdem na czop, 3 – listwa 

umocowana do oczepu, 4 – przesuwny profil ceowy, 5 – izolacja aku-

styczna, 6 – sprężynowe urządzenie rozporowe, 7 – uszczelka gumo-

wa, 8 – profile z PVC, 9 – okładziny z płyt wiórowych [86] 

Rys. 181. Połączenie boczne ściany działowej przenośnej ze ścianą  

nośną; 1 – uszczelka z filcu, 2 – kształtownik stalowy ocynkowany, 3 – li-

stwa maskująca z PVC, 4 – kształtownik ceowy, 5 – uszczelka, 6 – listwa 

stalowa [124]
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d) e)

f) g)
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Rys. 204. Płyty ceramiczne typu Kleina: a), c), d), e) ciężkie grubości 

½ cegły, b) ciężka grubości ½ cegły, przekrój wzdłuż belki, f), g) lekka 

grubości 1/
4
 cegły, h) półciężka żeberkowa [124]; 1 – belka stalowa, 2 

– cegła, 3 – płaskownik lub stal okrągła, 4 – siatka, 5 – polepa, 6 – ocie-

plenie z płyty pilśniowej miękkiej, 7 – podłoga, 8 – beton lub zaprawa 

cementowa

Rys. 205. Sklepienie odcinkowe oparte częściowo na ścianach muro-

wanych, a częściowo na belkach stalowych dwuteowych [1]

RYS. 198

180 38 150 150 38

h)

Konstrukcje_murowe_2014.indb   246 2014-01-20   13:08:20


