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rozprawy doktorskiej mgr ini. Grzegorza Szmecbela 
pt. ,Okreslenie nosnosci granicznej pali na podstawie 

probnycb obci~zen statycznycb w ograniczonym zakresie" 

1. Podstawa opracowania recenzji 
Niniejsz~ recenzjl( pracy doktorskiej mgr illZ. Grzegorza Szmechela pt. , Okreslenie 

nosnosci granicznej pali na podstawie probnych obciqtefz statycznych w ograniczonym 
zakresie" wykonano na zlecenie Dziekana Wydzialu Budownictwa i Architektury 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - Pani dr hab. inZ. 
Marii Kaszynskiej, z dnia 28 stycznia 2014 roku, zgodnie z uchwal~ Rady Wydzialu 
Budownictwa i Architektury z dnia 22 stycznia 2014 roku. 

2. Og6lna charakterystyka rozprawy doktorskiej 
Recenzowana praca doktorska liczy 215 stron (w tym 97 stron zal¥znik6w) oraz 106 

pozycji literatury (90 publikacji naukowych i naukowo-technicznych, 7 norm oraz 
9 materia16w niepublikowanych). Sposr6d 90 pozycji literatury podstawowej, ponad 30% 
pozycji przypada na lata 2000-2014. 43 pozycje nale~ do literatury anglojl(zycznej, za5 
pozostale 4 7 do literatury polskiej . Sposr6d 7 norm wyr6Zniono 3 normy zagraniczne i 4 
polskie. Ponadto, praca doktorska zawiera wykaz oznaczen stosowanych w tekscie rozprawy. 

Praca zostala podzielona na 10 rozdzial6w, a kai:dy z nich na podrozdzialy. 

2.1. Aktualny stan wiedzy w zakresie tematyki rozprawy 
Przedmiotem badafl i analiz recenzowanej pracy doktorskiej s~ pr6bne obciCl-Zenia 

statyczne fundament6w palowych, kt6re maj~ na celu okreslenie nosnosci pali, wartosci 
osiadafl oraz potwierdzenia prawidlowosci zaprojektowanego rozwi~a. Projektanta 
i badacza interesuje okreslenie nosnosci granicznej pala N gr. jednak bardzo CZI(Sto stan 
nosnosci granicznej podczas badania pr6bnego obciCl-Zenia nie jest osi~gany, z uwagi na fakt, 
ze do osi~il(cia takiego stanu potrzeba jest przylozenia na pal bardzo du.zych wartosci sil, 
a to z kolei jest bardzo trudne technicznie do przeprowadzenia. Jako wynik pr6bnego 
obciCl-Zenia statycznego pali uzyskuje sil( krzyw~ zale.znosci ,obciCl-Zenie - osiadanie. 

Jak wykazal Autor rozprawy doktorskiej , w celu okreslenia calego przebiegu krzywej 
,obci¥enie - osiadanie", w literaturze mozua znalezc wzory pozwalaj~ce w spos6b 
przyblizony okreslic taki przebieg (np. Brinch, 1970; Chin, 1970; Decourt, 1982; England, 
1992; Fleming, 1992, Fellenius, 2012). Ocena analityczna krzywej ,obci¥enie - osiadanie" 
jest zagadnieniem zlozonym, poniewai: na przebieg tej krzywej wplywa wiele czynnik6w, 
m.in.: warunki gruntowo-wodne podloZa, technologia wykonania pali, sztywnosc 
fundamentu i ukladu grupy pali. Problemem analitycznego okreslania krzywej , obci¥enie -
osiadanie" zajmowali sil( juz m.in.: Meyerhof, 1976, 1983; Randolph i Wroth, 1978; Poulos, 



1993; Hansbo, 1994; Motak i Wolski, 1996; Zmudzinski i Wolski, 1997; Paikowsky 
i Tolosko, 1999; Gwizdala i Dyka, 2001; Meyer i Szmechel, 2012, 2013). 

Pr6by okreslenia nosnosci granicznej i wartosci osiadania pala byly i s~ nadal 
przedmiotem wielu prac r6:lnych autor6w. Aktualnie, mimo rozwoju technik obliczeniowych, 
wei~ najbardziej miarodajnym dla okreslenia nosnosci pala jest pr6bne obci~enie statyczne, 
chocia2 przygotowanie stanowiska badawczego dla metody belki odwr6conej czy metody 
balastowej jest zadaniem trudnym, pracochlonnym, a samo badanie statycznego obcil:lZenia 
jest badaniem dlugotrwalym. 

Wsr6d innych metod okreslania nosnosci granicznej, nalezy r6wniez wymienic metody 
bazuj~ce na wynikach badail in situ podlo.za gruntowego (sondowania CPT, CPTU), metody 
analityczne z wykorzystaniem funkcji transformacyjnych, metody wykorzystujctce wzory 
dynamiczne czy tez metody bazuj~ce na programach numerycznych wykorzystuj~cych 
metody element6w skonczonych i metody element6w brzegowych. 

Nalezy w tym miejscu nadmienic, ze Polska przyjyla system normowy w postaci 
Eurokod6w, w tym Eurokodu 7 dotycz~cego projektowania geotechnicznego. Wedlug 
zapis6w EC7, podstawow~ metod~ weryfikacji nosnosci obliczeniowej w warunkach 
naturalnych powinny bye badania statycznego obcil:lZenia. Norma EC7 nie okresla jednak, 
w jaki spos6b interpretowae wyniki badan, natomiast w warunkach polskich istniejct sposoby 
interpretacji wynik6w pr6bnego obci~enia statycznego. Problem interpretacji pojawia siy, 
gdy uzyskana krzywa zale:lnosci ,obci~enie - osiadanie" nie obejmuje swym zasiygiem 
calego przebiegu pracy pala w podlozu gruntowym, czyli tzw. nosnosci granicznej. 

Jak podaje Autor pracy, Meyer i Kowalow w 2009 roku podali propozycjy analitycznej 
krzywej ,obci~enie - osiadanie", kt6ra dobrze opisuje zachowanie siy krzywej uzyskiwanej 
podczas pr6bnych obci~eil statycznych. Krzywa Meyera - Kowalowa jest to krzywa o trzech 
parametrach: nosnosci granicznej analizowanego pala, parametrze c, zwi~anym 
z wlasciwosciami podlo.za oraz bezwymiarowym parametrze krzywej K. 

Jak wykazuje Autor rozprawy, przewaga metody Meyera - Kowalowa nad innymi 
metodami polega na tym, iz nie jest ona ograniczona wartosci~ charakterystycznct obci¥enia 
Nchar, jak to rna miejsce w przypadku innych metod (np. Meyerhofa, Vesica) oraz ze 
wykorzystuje krzyw~ ,obci¥enie - osiadanie" nie tylko dla pali o osiadaniach zblizonych do 
umownej granicy 0, I·D, ale tak.ze dla kr6tkich ci~g6w pomiarowych, a co wa2niejsze, 
pozwala na okreslenie calego przebiegu krzywej ,obci~enie - osiadanie", a2 do umownego 
obci~enia granicznego. 

Bior~c pod uwagy powyzsze stwierdzenia, przedmiotem analiz i badail Autora 
rozprawy, jest wykorzystanie metody Meyera- Kowalowa do okreslenia nosnosci granicznej 
i brzegowej pali poddanych pr6bnym obci~eniom statycznym. Ponadto, Autor 
zaproponowal, aby okreslofl'! w metodzie Meyera - Kowalowa ,nosnosc graniczn~" pala 
nazywac ,nosnosci~ brzegowct", gdyz okreslenie ,nosnosc graniczna" zostalo jU.Z 
wykorzystane w literaturze i jest umownie traktowane jako nosnosc odpowiadaj~ca osiadaniu 
granicznemu sgr= 0, I·D. Autor rozprawy podaje defmicjy ,nosnosci brzegowej": jest to 
nosnosc, dla kt6rej osiadanie s d'!ZY do nieskonczonosci, a wartosc nosnosci brzegowej jest 
asymptof'! pionow~ krzywej (N-s). W swojej pracy, Pan mgr in.z. Grzegorz Szmechel, 
postanowil sprawdzic, czy jest mozliwe wykorzystanie propozycji Meyera - Kowalowa dla 
pr6bnych obci~en statycznych pali, tak, aby z dostateczn~ dla cel6w inZynierskich 
dokladnosci~ mo.zna bylo okreslic nosnosc brzegow~ pala na podstawie przebiegu krzywej 
,obci~enie - osiadanie", niezaleZnie od znajomosci warunk6w gruntowych w otoczeniu pala 
oraz niezale.znie od zakresu krzywej ,obci~enie- osiadanie". 
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2.2. Struktura rozprawy doktorskiej 
Rozprawa doktorska zostala przez mgr in.Z. Grzegorza Szmechela przedstawiona 

w dziesi((ciu rozdzialach, kt6re zawieraj(j. nast((puj(j.ee badania i analizy: 
- Wst((p wprowadzaj(j.cy do przedmiotu rozwaZaii, przedstawiaj(j.ey aktualny stan wiedzy 

w zakresie tematyki rozprawy. Pan mgr ini:. Grzegorz Szmechel, po przedstawieniu 
problem6w zwi(!.zallych z przeprowadzaniem badan pr6bnego obei(j.Zenia statycznego pali, 
przedstawil w skr6cie metody interpretacji przebiegu krzywej ,obci(j.Zenie - osiadanie", 
problematyk(( badawcz(j., kt6ra powinna torowac drog(( bezpiecznemu i wiarygodnemu 
sposobowi interpretacji krzywej ,obci(j.Zenie- osiadanie". We Wst((pie Doktorant uzasadnil 
eelowosc prowadzonych przez siebie bada.D.. 

- W Rozdziale 2 zostal przedstawiony eel pracy oraz zostala podana teza pracy. Pan mgr in.Z. 
Grzegorz Szmechel, jako eel wybral uzasadnienie mozliwosei pelnej interpretacji wynik6w 
pr6bnych obci(j.Zen pali, w przypadku ograniczonego obszaru obci(j.Zen. Efektem posrednim 
jest ustalenie na podstawie posiadanego zbioru danych (wartosc obci(j.Zenia - wielkosc 
osiadania) takiego obci(j.Zenia pala Nbr. dla kt6rego osiadanie odbywa si(( w spos6b 
niekontrolowany. Ponadto, celem praey jest r6wniez weryfikacja metody Meyera -
Kowalowa, a nast((pnie wykorzystanie tej metody do prognozowania osiadania oraz 
posrednio do prognozowania wartosei Nbr· Jako teza pracy zostalo przywolane stwierdzenie, 
ze istnieje mozliwosc ustalenia z dostateezn(!. do eel6w in.Zynierskich dokladnosci(!., 
zale:Znosci ,obci(j.Zenie - osiadanie" pala, r6wniez dla wartosci obci(j.Zen wykraczaj(j.cyeh 
poza zakres pr6bnego obciqi:enia statycznego pali. 

- Analiza literatury z zakresu nosnosci i osiadania pali zostala przedstawiona 
w Rozdziale 3. Pan mgr ini:. Grzegorz Szmechel opisal metody przewidywania osiadania 
pali, do kt6rych zaliczyl metody wykorzystuj(j.ce zale:Znosei empiryezne i p6lempiryczne, 
metody bazuj(j.ce na rozwi(j.Zaniu Mindlina, metody wykorzystuj(j.ee wyniki badan in situ, 
metody bazuj(j.ce na funkejaeh transformacyjnyeh oraz metody analityezne, bazuj(j.ce na 
wsp6lpraey pala z podlozem gruntowym z zastosowaniem MES i MEB. 

- Rozdzial 4 zawiera informacje dotyez(j.Ce modelu matematyeznego pracy pala w podlozu 
gruntowym, sposobu wyznaczania funkcji opisuj(j.Cej stal(j. C i stal(!. K w modelu 
analitycznym. W Rozdziale 4 zostal r6wniez przedstawiony uproszczony algorytm dzialania 
autorskiego programu SeTPile v.0.08.5 oraz por6wnano wyniki badan modelowyeh 
z wynikami badan dla przypadku ,pala teoretycznego". 

- Baza danyeh pomiarowyeh do weryfikacji parametr6w modelu Meyera - Kowalowa zostala 
zebrana i opisana w Rozdziale 5. Autor rozprawy opisal zar6wno badania wlasne, jak 
r6wniez zaczerpni((te z dost((pnych ir6delliteraturowych. W Rozdziale tym zostala r6wniez 
przedstawiona metodyka prowadzenia badan statyeznyeh oraz szezeg6lowy opis stanowisk 
badawezyeh do pr6bnyeh obei(j.Zen. Autor opisal 6 poletek badawezyeh oraz warunki 
gruntowo-wodne panuj(j.ee na tych poletkach (lokalizacja 1 - pale prefabrykowane na 
nabrzezu portowym w Szezeeinie, lokalizacja 2 - pale przemieszczeniowe dla kompleksu 
budynk6w biurowych w Szczecinie, lokalizacja 3 - pale Vibro-Fundex oraz Fundex 
w zakladzie konstrukcji stalowyeh, lokalizacja 4 - pale Vibro-Fundex pod zbiornikami 
magazynowymi na terenie portu w Szczeeinie, lokalizacja 5 - pale Fundex dla 
posadowienia budynku uslugowego z ez((sCi(j. soejaln(j. w Szezecinie, lokalizacja 6 -pale 
CF A jako posadowienie budynku handlowo-uslugowego w Gryfinie ). 

- Rozdzial 6 zawiera wyniki badan modelowych, jak r6wniez wyniki badan terenowych -
pr6bnyeh obci(j.Zen statycznych, przeprowadzonych dla poszczeg6lnych rodzaj6w pali dla 
szesciu poletek doswiadczalnych. W Rozdziale 6 zostala r6wniez przedstawiona analiza 
por6wnawcza wynik6w badan modelowych z wynikami pr6bnych obci(j.Zen. Nalezy 
nadmienic, ze krzywe teoretyczne ,obciqi:enie - osiadanie" zostaly wyznaczone dla dw6eh 
przypadk6w, a mianowicie dla parametru C obliczonego nieliniowo (wariant I) i liniowo 
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(wariant II). Dodatkowo, Autor dokonal por6wnania wynik6w badan modelowych 
z wynikami badan terenowych, kt6re zostaly zaczerpnittte z literatury. 

- Rozdzial 7 zawiera interpretacjt( wynik6w badan statycznych przy wykorzystaniu innych 
metod dostttpnych w literaturze. I tak, do analizy nosnosci pali zostaly wykorzystane 
nastt(pUjeJce metody: metoda China- Kondnera (1971), propozycja Gwizdaly (2010, 2013), 
metoda Decourta (1991), metoda wykreslna Mazurkiewicza, metoda normowa (PN-83/B-
02482), propozycja Meyera (2013). Ponadto, w Rozdziale 7 zostaly por6wnane wybrane 
metody interpretacji pr6bnego obciCJ.Zenia statycznego z proponowanym przez Autora 
model em wyznaczania nosnosci brzegowej. Rozdzial 7 konczy podsumowanie wykonanego 
por6wnania wartosci uzyskanych z proponowanego modelu Meyera - Kowalowa do 
interpretacji wynik6w krzywej ,obciCJ.Zenie - osiadanie" z innymi metodami 
interpretacyjnymi. 

- Praktyczne wykorzystanie proponowanego modelu krzywej ,obciCJ.Zenie - osiadanie" dla 
modelu Meyera- Kowalowa znalazlo swoje miejsce w Rozdziale 8 pracy. Rozdzial ten 
zawiera dane i zalozenia do przyld:adu obliczeniowego, kt6ry pokazuje wykorzystanie 
proponowanej przez Autora metody interpretacyjnej do obliczania nosnosci obliczeniowej 
pala na podstawie badan statycznych pr6bnego obciCJ.Zenia na podstawie normy EC7, 
metodtt okreslenia sily dopuszczalnej, jaka moze bye przylozona na pal przy zalozeniu 
maksymalnego dopuszczalnego osiadania oraz okreslenie wsp6lczynnika bezpieczenstwa. 
W przykladzie zostaly wykorzystane wyniki z poletka doswiadczalnego nr 2. 

- Ostatnie Rozdzialy 9 i 10 zawierajC:} wnioski wynikaj(Jce z przeprowadzonych badan i analiz 
oraz wskazujeJ kierunek dalszych badan Autora. 

- Praca zawiera r6wniez spis rysunk6w, tabel oraz zal(Jczniki, w kt6rych znajdujC:} sitt karty 
dokumentacyjne pr6bnych obciCJ.Zen z programu SetPile. 

Struk:turtt i uklad pracy doktorskiej moi:na uznac za logiczny i przejrzysty. 

3. Ocena dorobku rozprawy 
Recenzowana rozprawa doktorska stanowi oryginalnCJ, bo wlasneJ propozycjy 

rozwiC:}Zania problemu, jakim jest interpretacja pr6bnych obciCJ.Zen statycznych 
w ograniczonym zakresie obciCJ.Zenia. 

Na bazie wlasnych badafl przeprowadzonych przez Autora, jak r6wniez badan obcych, 
zaczerpnitttych z material6w niepublikowanych (np. Gwizdala i in., 2010, 2011; Gwizdala 
i Slabek, 2011, 20 12; Pieczyrak i Bz6wka, 1999), oraz na podstawie przeprowadzonych 
analiz teoretycznych z wykorzystaniem metody Meyera - Kowalowa, mgr ini:. Grzegorz 
Szmechel stwierdzil, ze zaproponowany przez niego spos6b interpretacji wynik6w pr6bnych 
obciCJ.Zen statycznych w realistyczny spos6b opisuje charakterystyki ,obciCJ.Zenie - osiadanie" 
otrzymane z badafl in situ. 

Punktem wyjscia do rozwa:lafl pracy doktorskiej mgra Szmechela byly pomiary 
przykladanej do glowic r6i:nych rodzaj6w pali sily osiowej, kt6ra zwittkszala sitt 
w granicach od zera do pewnej technicznie osi(Jgalnej ograniczonej wartosci. R6wnolegle 
byly mierzone osiowe przemieszczenia glowicy pali. 

Pan mgr ini:. Grzegorz Szmechel przedstawil praktyczny spos6b wykorzystania 
analitycznego opracowania wynik6w pr6bnych obciCJ.Zen statycznych pali, tak by moi:na 
interpretowac krzyweJ ,obciCJ.Zenie - osiadanie" r6wniez poza obszarem obciCJ.Zen 
wystypujC:}cych podczas pr6bnego obciCJ.Zenia. 

Jak udowadnia Autor rozprawy, zaproponowana przez niego metoda rna przewagt( nad 
dotychczasowymi metodami interpretacji (np. Mazurkiewicza, Gwizdaly, China, Decourta), 
gdyz opiera sitt na analizie krzywej ,obciCJ.Zenie - osiadanie" w zakresie wykonanych 
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obcil:JZen pr6bnych, ale jednoczesnie pozwala na analizy relacji ,obcil:JZenie - osiadanie" 
r6wniez poza obszarem obcil:JZenia. 

Zaproponowana przez Pana mgr inZ. Grzegorza Szmechela metoda polegaj"!ca na 
okresleniu wartosci nosnosci brzegowej, dla kt6rej osiadanie przebiega w spos6b 
niekontrolowany, bazuje na wartosciach otrzymanych z pr6bnego obcil:JZenia pala. 
Niew<:!tpliwie, jest to metoda, kt6r<:! moi:na zaliczyc do metod uzupelniaj"!cych dotychczas 
proponowane sposoby interpretacji wynik6w pr6bnych obcil:JZen statycznych pali. 

Proponowany przez mgra Szmechela spos6b interpretacji bazuj<:!CY na metodzie Meyera 
- Kowalowa pozwala na projektowanie pali z wykorzystaniem II stanu granicznego 
uzytkowalnosci, czyli pozwala okreslic wartosci osiadatl w przedziale obcil:JZen 
wykraczaj"!cych poza zakres pr6bnego obcil:JZenia pala. Oznacza to, ze stosuj"!c proponowan"! 
metody moi:na najpierw okreslic dopuszczalne osiadanie, a nastypnie na podstawie 
uzyskanych wynik6w, okreslic obcil:JZenie dopuszczalne. 

W pracy doktorskiej Autor zalozyl, ze istnieje taka brzegowa wartosc obcil:JZenia, kt6ra 
powoduje, ze pal osiada w spos6b niekontrolowany. Wszystkie przylozone na pal obcil:JZenia 
S<:! od tej wartosci brzegowej mniejsze. Przy takim zalozeniu, Autor przedstawia na jednym 
wykresie wartosci nosnosci otrzymywane z innych metod interpretacyjnych i por6wnuje 
uzyskane wyniki. To pozwolilo Panu mgr Szmechelowi stwierdzic, ze uzyskane wyniki 
TOZni<:! Siy znaCZ<:!CO od proponowanej nosnosci brzegowej. W ai:nym e}ementem pracy jest 
wyci"!gniycie wniosku, ze dopiero wyznaczenie nosnosci brzegowej pozwala na jednoznaczne 
ustalenie wsp6lczynnika bezpieczenstwa dla analizowanego pala. 

Wyniki badan i analiz doprowadzily Autora rozprawy do stwierdzenia, ze 
zaproponowanie przez niego metody interpretacyjnej powoduje, ze projektowanie pali moze 
opierac siy na kryterium osiadania, kt6re odpowiada obcil:JZeniom wychodZ"!cym poza zakres 
pr6bnych obcil:JZen statycznych. Poza tym, interpretacja krzywej ,obcil:JZenie - osiadanie" 
pozwala na okreslenie wartosci osiadan w dowolnym punkcie tej krzywej, co daje 
dokladniejsz"! analizy zachowania siy fundamentu przy ocenie II SGU. 

W rozprawie doktorskiej Autor przeprowadzil badania doswiadczalne i analityczne, 
kt6re pozwolily zweryfikowac metody Meyera - Kowalowa, a taki:e przeprowadzic analizy 
mozliwosci prognozowania osiadania pali poza zakresem pr6bnych obcil:JZen statycznych. 

Na podkreslenie zasluguje fakt, ze Autor przeprowadzil weryfikacjy zalei:nosci 
analitycznych, wykorzystuj"!c badania terenowe, kt6rych wynikiem jest 36 krzywych 
,obcil:JZenie - osiadanie" dla pali wykonanych w r6i:nych technologiach i w r6i:nych 
warunkach gruntowo-wodnych. Pan mgr inz. Grzegorz Szmechel przedstawil r6wniez analizy 
danych z material6w niepublikowanych, na podstawie kt6rych wykonal optymalizacjy 
parametr6w proponowanego modelu krzywej ,obcil:JZenie- osiadanie". 

Wreszcie na wyr6Znienie zasluguje fakt, ze Autor stworzyl wlasny program 
obliczeniowy SetPile, kt6ry pozwala na obliczenie wszystkich parametr6w r6wnania Meyera 
- Kowalowa oraz zmiany jego wsp6lczynnik6w w zalei:nosci od metody obliczania stalej C 
(regresja liniowa lub nieliniowa). Por6wnuj"!c otrzymane wyniki obliczen Autor stwierdzil, ze 
parametr C obliczony za pomoc"! regresji liniowej daje lepsze przyblizenie teoretycznej 
krzywej ,obcil:JZenie- osiadanie" do krzywej doswiadczalnej. 

W pracy podano praktyczny przyklad zastosowania proponowanego modelu do 
projektowania fundament6w palowych. Dotychczas w praktyce inZynierskiej rzadko stosuje 
siy metody projektowania bazuj<:!C<:! na wynikach obcil:JZen statycznych. Proponowana metoda 
moze bye wykorzystana w pol<:!czeniu ze wsp6lczynnikami rozkladu q, podanymi w EC7, lub 
wykorzystana przez projektanta do sprawdzenia wsp6lczynnika pewnosci SF w odniesieniu 
do charakterystycznych wartosci obcil:JZen lub dopuszczalnego osiadania, daj"!c mozliwosc 
pelnego wykorzystania nosnosci granicznej pala. NiezaleZnie od tego, moi:na obliczyc 
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wsp6lczynnik pewnosci, okreslaj'}.Cy dopuszezalne obei£!Zenie pala dla zalozonego osiadania 
dopuszezalnego. 

Analiza przebiegu teoretyeznych krzywyeh ,obei£!Zenie - osiadanie" pozwala 
stwierdzic, ze teoretyezna wartosc nosnosei granieznej odpowiada przypadkowi Nbr dla s-oo. 
w praktyee jednak jest mozliwe dopuszezenie jedynie pewnej nosnosei dopuszezalnej, 
uzaleZnionej od wsp6lczynnika bezpieezeilstwa, zaleZ:nego od rodzaju danego fundamentu. 
Spos6b przyjycia tyeh wsp6lczynnik6w podaje literatura faehowa oraz Eurokody. Przewag(( 
uzyskuje tu projektowanie pali wedlug kryterium osiadail dopuszezalnyeh. 

4. Uwagi szczegolowe i dyskusyjne 

4.1. Uwagi do Wykazu Oznaczeil 
W Wykazie oznaczeil dla symbolu Sma/ moi:na znalezc nast((pujq.ey opis: ,osiadanie 

mobilizujq.ee maksymalne napr((zenia na poboezniey pala wg Gwizdaly (0,01 - 0,02D)". 
Zdaniem Reeenzenta we wzorze powinno bye: (0,01- 0,02)·D. 

4.2. Uwagi do Rozdzialu 1 
Analityczna krzywa ,obci£!Zenie - osiadanie", podana przez Meyera i Kowalowa jest 

opisana trzema parametrami: nosnosciq. granicznq. analizowanego pala, parametrem c oraz 
bezwymiarowym parametrem krzywej K. Parametr C jest opisany, jako zagregowany 
wsp6lczynnik podatnosci gruntu zaproponowany przez Winklera, kt6ry rna swojq. 
interpretacjy fizycznq., zwiq.zanq. z wla5eiwosciami podloza gruntowego. 

Co oznacza wyrazenie "zagregowany"? Prosz~ o wyjasnienie, jaka jest 
interpretacja fiZ}'czna parametru C. 

Co spowodowalo, ze Autor zaproponowal wprowadzenie okrrilenia "nosnosci 
brzegowej" do metody Meyera - Kowalowa zamiast okrrilenia "nosnosci granicznej"? 

W tekscie rozprawy znajdujemy nast((pUjC}.ee zdanie: ,,Autor postanowil sprawdzic, czy 
jest motliwe wykorzystanie propozycji Meyera - Kowalowa dla pr6bnych obciqten 
statycznych pa/i, tak aby z dostatecznq dla celow intynierskich dokladnosciq motna bylo 
szybko okrdlif: nosnosc brzegowq pal a na podstawie przebiegu krzywej (N -s), niezaletnie od 
znajomosci warunk6w gruntowych w otoczeniu pala oraz od zakresu pomierzonej krzywej ". 

Zdaniem Recenzenta, pal wspolpracuje z podlozem gruntowym i bardzo trudno 
jest oddzielic zachowanie si~ pala pod obci~zeniem od warunkow gruntowo-wodnych. 
Prosz~ o komentarz w tej sprawie. 

Autor rozprawy stwierdza, ze ,badania probnych obciqten pali prowadzq do wniosku, 
ie nosnosf: dopuszczalna pal a stanowi zazwyczaj 10 do 30% jego nosnosci brzegowej''. 

Zdaniem Recenzenta jest to bardzo smiale stwierdzenie. Czy mozna t~ tez~ 

udowodnic? 

4.3. Uwagi do Rozdzialu 2 
Godnym wyr6i:nienia jest fakt, ze Autor rozprawy bardzo wyraZnie podal eel pracy i jej 

tez((. Jednaki:e, we wczesniejszym Rozdziale 1 eel praey zostal juz kilkakrotnie przywolany. 
Nalezalo zlikwidowac powt6rzenia w tekscie rozprawy doktorskiej. 

4.4. Uwagi do Rozdzialu 3 
Rysunek 3.1 przedstawia ok:reslenie obci£!Zeil granieznych i krytyeznyeh na przykladzie 

og61nej krzywej osiadania pala pojedynezego. Zdaniem Reeenzenta, nalezalo wprowadzic 
oznaczenia N~u i Ngr , zamiast Q~u i Qgr skoro w pozostalym tekscie pracy wyst((pujq. symbole 
Nkr i Ngr. Wz6r na Sg/ powinien miec postac: Sg/ = (0,01-(),02)·D. 
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4.5. Uwagi do Rozdzialu 4 
Zdaniem Recenzenta Rozdzial 4 zatytulowany ,,Analiza zjawiska", jest naJmrueJ 

czytelny i zrozumialy, a mianowicie: 
- tytul Rozdzialu nie jest precyzyjny, gdyi: nie podaje jakiego dotyczy zjawiska, 
- na str. 31 zostal powt6rzony tekst ze str. 9, dotyc:z<!CY warunk6w brzegowych, jakie 

powinna spelniae krzywa aproksymuj~ca pr6bne obci'!Zenie pali zaproponowana przez 
Meyera- Kowalowa, 

- w rozdziale 4.2. Wyznaczenie funkcji opisuj~cej stal~ C w modelu analitycznym, nie 
wspomniano o tym, i:e stala C moi:e bye r6wniez wyznaczona z regresji nieliniowej. 
Nie wykazano, i:e stala C jest zwi~a z wla5ciwosciami podloza gruntowego, 

- z tekstu Rozdzialu 4.3. nie wynika na jakiej podstawie sporz~dzono wykres 
przedstawiony na rysunku 4.1, 

- brakuje odniesienia do wzoru ( 4.9), przed kt6rym widnieje tekst, i:e ,podstawiaj~c 
otrzymano", ale nie wiadomo co podstawiaj~c i do czego, 

- w tekscie na str. 35 wystypuje infonnacja, ze ,dla fC=0+3 ustalono empirycznie 
zaletnosci dla fC=0 oraz fC=3 ". Co oznacza, i:e ustalono empirycznie; w jaki spos6b 
wyznaczono K?, 

- z tekstu Rozdzialu 4.3 (str. 35) nie wynika, jaki jest zwi~ek wzoru (4.19) z wzorem 
(4.1), 

- w uproszczonym algorytmie dzialania programu SeTPile v.0.08.5 zamiast, Oblicz: Y;(K)" 
powinno bye:, Oblicz: X;(,q ", 

- w Rozdziale 4.4 Autor rozpatruje ,teoretyczny przypadek pala". W Tabeli 4.3 zostaly 
przedstawione ,Obliczone wartosci osiadania dla pala teoretycznego". Zdaniem 
Recenzenta powinny to bye ,Obliczone wartosci wsp6lczynnika B; dla pala 
teoretycznego (podpisy Tabel4.2 i 4.3 ~ takie same), 

- w obliczeniach na str. 39 wystypuj~ blydy, gdyi: we wzorach obliczeniowych Nbr(J), 
Nbr(2) i Nbr(3) powinny bye podstawione wartosci sily 3400 kN (zamiast 3500 kN), a co 
za tym idzie dalsze obliczenia zawieraj~ blydy rachunkowe, 

- Autor rozprawy twierdzi, i:e ,,Eksperymenty numeryczne wskazujq, ze jezeli zakladajqc 
szukane parametry i otrzymujqc krzywq (N-s) to nastf}pnie biorqc zbi6r {s1; NJ mozna 
uzyskac parametry mode/u, z kt6rych zbudowano krzywq. Oznacza to, ze przy dzialaniu 
metodq analizy wstecznej proponowana metoda jest skuteczna". Zdanie to jest 
niejasne. Ponadto, nasuwa si~ pytanie o jakie eksperymenty numeryczne chodzi 
Autorowi? 

4.6. Uwagi do Rozdzialu 5 
W Rozdziale 5.1. Baza danych obejmuj~ca badania wlasne i dostypne w literaturze, 

Autor powoluje siy na wyniki pr6bnych obci'!Zen pali pochod:z<!cych m.in. z monografii [8]. 
Nalei:aloby sprecyzowac, i:e karty obci'!Zen (Z39+Z43) nie dotycz~ pali, ale kolumn 
wykonanych technik~ iniekcji strumieniowej (kolumny iniekcyjne Get grouting)). Infonnacja 
zawarta w rozprawie doktorskiej, i:e Autor swoj~ propozycjy interpretacji wynik6w pr6bnych 
obci~n statycznych zaproponowal r6wniez dla kolumn iniekcyjnych, bylaby niew~tpliwie 
rozszerzeniem wykorzystania tej metody nie tylko dla pali, ale tei: i dla kolumn. 

Budzi w~tpliwosci celowose pokazania na rysunku 5.1 badanej kotwy na wyci~ganie 
z wykorzystaniem dynamometru i niwelatora laserowego w sytuacji, kiedy praca doktorska 
dotyczy pr6bnych obci'!Zen statycznych pali i wszystkie poletka badawcze (6 lokalizacji) s~ 
zwi~e z badaniem r6i:nych rodzaj6w pali. 

Ponadto, zdaniem Recenzenta dla lokalizacji 3 (zaklad produkcji konstrukcji stalowych) 
podano zbyt sk~pe infonnacje dotyc:z<!ce rozpoznania warunk6w gruntowo-wodnych, mimo, 
iz podloi:e gruntowe zostalo rozpoznane do gl. 21 m p.p.t. W tekscie rozprawy Autor 
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wspomnial jedynie, ze (str. 52): ,,Budowf geologicznq podloza gruntowego rozpoznano za 
pomocq wykonanych otworow badawczych oraz sondowafz statycznych, o glfbokosci 
maksymalnej 21,0 m ppt. (. . .) Zalegajqce w podlozu budowlanym grunty podzielono na 
warstwy geotechniczne: Warstwa I- grunty organiczne; Warstwa II - fluwialne piaski 
srednie i grube; Warstwa III - pospolki i zwiry jluwialne ". 

4.7. Uwagi do Rozdzialu 6 
Na koncu Rozdzialu 6 Autor napisal, ze ,,Na podstawie przeprowadzonych badafz nale:iy 

takte stwierdzic, iz proponowana metoda jest skuteczna dla kazdego pala z uwagi na fakt, iz 
dla kazdego przebadanego zbioru danych otrzymano parametry modelu. Dodatkowo 
wykazano takte, ze parametr C, obliczony za pomocq regresji liniowej, daje lepszq zgodnosc 
w stosunku do minimum sumy kwadratow odchylek. Przypadek badafz przeprowadzonych na 
palu teoretycznym pokazuje, ze muszq istniec przypadki, gdzie C obliczone zgodnie z formulq 
(4. 9) i zaleznosciq nieliniowq, daje lepsze dopasowanie. Jednakte na podstawie tej pracy 
aut or tego nie stwierdza. Bye mote powinno bye to przedmiotem dalszej pracy ". 

Czy na podstawie jednego przykladu przedstawionego dla pala teoretycznego 
mozna bye pewnym (por. zdanie Autora: "muszat istniee przypadki"!), ze dla parametru 
C obliczonego z zalemosci nieliniowej mozna otrzymac lepsze dopasowanie wynikow? 

4.8. Uwagi do Rozdzialu 7 
W Rozdziale 7 Autor przedstawil por6wnanie wybranych metod interpretacji pr6bnego 

obci~enia z proponowanym modelem obliczania nosnosci. W tym celu, Autor 
przeanalizowal dwa pale: pal teoretycmy i pal wykonany w praktyce. Obydwa pale osi~gnyly 
znac~ce wartosci osiadaii. 

W Rozdziale 7.3 Autor nie zamiescil wnioskow z przeprowadzonego porownania 
wartosci dla pala teoretycznego. Prosz~ o wyjasnienie w tej kwestii. 

Jednoczesnie w Rozdziale 7.4, Autor podaje nastypuj~cy og6lny wniosek na podstawie 
jednego tylko przykladu: ,,Nale:iy zauwa:iyc, iz stosujqc metodf MK dla obliczonego 
osiadania s=40 mm, czyli zgodnie z definicjq EC7 osiadania granicznego, obliczono 
odpowiadajqcq mu nosnosc granicznq Ngr = 2356 kN, podczas, gdy pomierzone obciqtenie w 
punkcie s;= 40 mm wynosilo 2380 kN'. 

4.9. Uwagi do Rozdzialu 8 
W Rozdziale 8 Autor pokazal praktycme wykorzystanie proponowanego modelu 

krzywej (N-s). W przykladzie zostaly wykorzystane wyniki z poletka badawczego nr 2, gdzie 
przeprowadzono 14 pr6bnych obci~en pali SDP. W tekscie Rozdzialu 8.1 Autor podaje, ze 
,Wyniki analizy pracy tych pali metodq MK przedstawiono w tabeli 7.2 na stronie 59 
niniejszej pracy". 

Do tekstu wkradl siy bl~d, bo wyniki tych analiz zostaly przedstawione w tabelach 6.3 
i 6.4 na str. 63 rozprawy doktorskiej. 

Ponadto, Tabela 8.1, w kt6rej znajduj~ siy wyniki optymalizacji parametr6w dla pali 
wierconych SDP (C liniowe ), jest tozsama z Tabel~ 6.4. 

W Rozdziale 8.2. Przyklad obliczeniowy blydnie podano wartosc Rc,k= Rc(min)=2076 kN. 
Zdaniem Recenzenta, jesli wsp6lczynniki ~1 i ~2 wynos~ 1, Rc(mean)=3259 k.N, a Rc(min)=2045 
k.N, to Rc,k powinna wynosic 2045 k.N. Jesli to jest prawdziwe, to dla obliczeniowej nosnosci 
pala Rc,d zostala podana blydna wartosc. 

4.10. Uwagi do Rozdzialu 9 i 10 
Rozdzialy 9 i 10 nalezy traktowac, jako rozdzialy bardzo wame, bo podsumowuj~ce 

calosc pracy Autora rozprawy doktorskiej. Podsumowanie pracy zawsze wymaga od Autora 
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starannosci, precyzji, wielu przemyslen i dokonania oceny pozytywnej swojej pracy, ale 
r6wniez oceny krytycznej. Zdaniem Recenzenta, ostatnie dwa Rozdzialy pracy wymagalyby 
,doszlifowania", gdyz we wnioskach w Rozdziale 9.1 (punkty 4, 5 i 6) wystcrpuj~ podobne 
stwierdzenia, kt6re dotycz<l tego samego. Ponadto, w Rozdziale 9.2 (punkt 2) Autor 
stwierdza, ze ,,Dotychczas w praktyce intynierskiej rzadko stosuje sif metodf projektowania 
w oparciu o wyniki obciqien statycznych. Proponowana metoda mote bye wykorzystana albo 
w zestawieniu ze wsp6lczynnikami rozkladu ~ podanymi w EC7 a/bo tet wykorzystana przez 
projektanta do sprawdzenia wsp6lczynnika pewnosc1 SF w odniesieniu do 
charakterystycznych wartosci obciqten lub dopuszczalnego osiadania, dajqc motliwosc 
pelnego wykorzystania nosnosci granicznej pa/a. Niezaletnie od tego motna obliczyc 
wsp6/czynnik bezpieczenstwa i wsp6lczynnik pewnosci okrdlajqcy dopuszcza/ne obciqtenie 
pala dla zalotonego osiadania dopuszcza/nego". 

Po przeczytaniu tekstu, nasuwa si~ pytanie kiedy obliczamy wspolczynnik 
bezpieczenstwa, a kiedy wspolczynnik pewnosci i czym one rozni~ si~ w rozumieniu 
Autora rozprawy. 

W Rozdziale 10. Program dalszych badatl, Autor ,JJ/anuje kontynuowac badania, 
w szczeg6/nosci ek.sperymentalne, w celu rozbudowania przedstawionego modelu i stworzenia 
bazy danych wynik6w pr6bnych obciqien pa/i, wraz z parametrami gruntowymi ( ... ). Aut or 
przewiduje ustalenie zaletnosci parametr6w r6wnania MK oraz parametr6w mechanicznych 
i fizycznych gruntu, zwlaszcza parametru C i K w zaletnosci od parametr6w geotechnicznych 
podloza. Zdaniem autora parametr K jest zagregowanym wsp6lczynnikiem, kt6ry opisuje 
stosunek nosnosci pobocznicy i podstawy oraz CZfSciowo warunki gruntowe w otoczeniu 
pala''. 

W przypadku, gdy parametr K jest zagregowanym wspolczynnikiem, ktory m.in. 
opisuje cz~sciowo warunki gruntowe w otoczeniu pala, to jaka jest rola parametru C 
w rownaniu MK. Z opisu modelu Meyera - Kowalowa wynika, ze wsr6d trzech parametr6w 
modelu, ,JJarametr C jest zwiqzany z wlasciwosciami podloza, jako zagregowany 
wsp6lczynnik podatnosci gruntu zaproponowany przez Wink/era, a parametr K jest 
bezwymiarowym parametrem krzywej" (por. tekst pracy str. 8/9). 

4.11. Uwagi redakcyjne 
Autor nie ustrzegl sicr drobnych, ale czcrstych pomylek dotycZ<lcych poprawnosct 

jcrzykowej i stylistycznej pracy, zaniechania uzywania znak6w interpunkcyjnych w calym 
tekscie pracy, blcrd6w w opisach rysunk6w i tabel, niestarannosci w przedstawianiu wynik6w 
swoich badan i analiz. W spisie bibliograficznym umiescil90 pozycji literatury podstawowej, 
9 material6w niepublikowanych oraz 7 norm, natomiast w tekscie rozprawy doktorskiej Autor 
nie cytuje nastcrpuj<lcych pozycji literatury: [5], (12], [13], [24), [74], [75], [77], [81], [89], 
[96] i [ 1 01]. Niezgodnosci w spisie bibliograficznym swiadCZ'! 0 niestarannosci 
w przygotowaniu zestawienia literatury. 

W szystkie uwagi Recenzenta zostaly naniesione w tekscie pracy doktorskiej i zostan'! 
przekazane Autorowi, kt6ry powinien uwzgl¢nic je w przyszlych planowanych publikacjach. 

5. Podsumowanie i wniosek koncowy 
Sformulowane w recenzji liczne uwagi rue obnii:aj'! w spos6b istotny wartosci 

merytorycznej pracy doktorskiej. 
Na podkreslenie zasluguje fakt, ze w swojej pracy doktorskiej Pan mgr ini:. Grzegorz 

Szmechel zaproponowal wlasn<l koncepcjcr rozwi¥ania problemu, jakim jest interpretacja 
pr6bnych obci'!Zen statycznych w ograniczonym zakresie obci~enia. 
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Pan mgr in2:. Grzegorz Szmechel przedstawil praktyczny spos6b wykorzystania 
analitycznego opracowania wynik6w pr6bnych obci~en statycznych pali, tak by mo.zna 
interpretowac krzyw(}. ,obci~enie - osiadanie" r6wniez poza obszarem obci~en 

wyst~puj(}.Cych podczas pr6bnego obci~enia. 
Zaproponowana przez Pana mgr in2:. Grzegorza Szmechela metoda polegaj(}.ca na 

okresleniu wartosci nosnosci brzegowej, dla kt6rej osiadanie przebiega w spos6b 
niekontrolowany, bazuje na wartosciach otrzymanych z pr6bnego obci(}.:lenia pala. 
Niew(}.tpliwie, jest to metoda, kt6r(}. mo:lna zaliczyc do metod uzupelniaj(}.cych dotychczas 
proponowane sposoby interpretacji wynik6w pr6bnych statycznych obci~en pali. 

Proponowany przez mgra Szmechela spos6b interpretacji bazuj(}.Cy na metodzie Meyera 
- Kowalowa pozwala na projektowanie pali z wykorzystaniem II stanu granicznego 
UZytkowalnosci, czyli pozwala okreslic wartosci osiadan w przedziale obci~en 

wykraczaj(}.cych poza zakres pr6bnego obci~enia pala. Oznacza to, ze stosuj(}.c proponowan(}. 
metod~ mo:lna najpierw okreslic dopuszczalne osiadanie, a nast~pnie na podstawie 
uzyskanych wynik6w, okreslic obcic:tZenie dopuszczalne. 

Na podkreslenie zasluguje fakt, ze Autor przeprowadzil weryfikacj~ zale.znosci 
analitycznych, wykorzystuj(}.c badania terenowe, kt6rych wynikiem jest 36 krzywych 
,obci~enie - osiadanie" dla pali wykonanych w r6.znych technologiach i w r6Zilych 
warunkach gruntowo-wodnych. Pan mgr in2:. Grzegorz Szmechel przedstawil r6wniez analiz~ 
danych z material6w niepublikowanych, na podstawie kt6rych wykonal optymalizacj~ 
parametr6w proponowanego modelu krzywej ,obcic:tZenie - osiadanie". 

Jednoczesnie na wyr6Znienie zasluguje fakt, ze Autor stworzyl wlasny program 
obliczeniowy SetPile, kt6ry pozwala na obliczenie wszystkich parametr6w modelu Meyera -
Kowalowa oraz zmian~ tych parametr6w w zale.znosci od metody obliczania stalej C (regresja 
liniowa lub nieliniowa). 

Reasumuj(}.c, stwierdzam, ze praca doktorska Pana mgr in2:. Grzegorza Szmechela 
pt. , Okreslenie nosnosci granicznej pali na podstawie pr6bnych obciqtefz statycznych 
w ograniczonym zakresie" spelnia warunki i wymagania Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 
Nr 65, poz. 595, ze zm. w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, 
poz. 455). 

Wnioskuj~ o przyjycie rozprawy doktorskiej przez Rad~ Wydzialu Budownictwa 
i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz 
dopuszczenie Pana mgr in2:. Grzegorza Szmechela do publicznej obrony rozprawy 
doktorskiej. 
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