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Glebokie fundamentowanie

technologia
PPI CHROBOK S.A. wykonuje roboty w zakresie:

technologia

Glebokie fundamentowanie
Pale CFA
Pale FDP
Pale CFA (ang. Continous Flight Auger) mają bardzo szerokie zastosowanie
w wielu segmentach budownictwa. Najczęściej są stosowane w ramach głębokiego posadowienia obiektów komunikacyjnych, hydrotechnicznych i kubaturowych.
Inne zastosowania pali CFA to m.in. palisady, obudowy berlińskie, pale kotwiące przeciwdziałające sile
wyporu, bloki oporowe,
palosłupy itp.

Pale CFA wykonuje się za pomocą palownicy wyposażonej w głowicę obrotową
i ślimakowy świder ciągły bez orurowania. Po osiągnięciu projektowanej
głębokości wiercenia następuje faza
podciągania świdra z jednoczesnym betonowaniem trzonu pala pod ciśnieniem.
Po zakończeniu betonowania wprowadzane jest zbrojenie pala poprzez wciskanie ze wspomaganiem wibracyjnym.
Typowe średnice pali CFA wykonywane
przez PPI Chrobok S.A. to 400, 500, 600
i 800 mm. Pale CFA wykonywane w oparciu
o normę PN-EN 1536.
Najważniejszymi zaletami pali CFA są:
możliwość wykonywania pali
w bezpośrednim sąsiedztwie
budynków i instalacji podziemnych ze względu na
ograniczone przemieszczenia boczne gruntu,
wykonywanie bez
wibracji i przy niskim
poziomie hałasu,
duża szybkość
wykonania.

Pale FDP (ang. Full Displacement Piles)
wykorzystywane są do pośredniego posadowienia fundamentów. Pale FDP należą do grupy pali przemieszczeniowych
realizowanych zgodnie z normą PN-EN
12699. Pale FDP są wykonywane za pomocą palownicy wyposażonej w głowicę
obrotową i w świder ze specjalną głowicą przemieszczeniową. Dzięki specjalnej
konstrukcji głowicy przemieszczeniowej
grunt rozpychany jest na boki, a urobek nie
jest wynoszony na powierzchnię. Opisywana technologia zdecydowanie poprawia
nośność pobocznicy pala. Po osiągnięciu
projektowanej głębokości następuje faza
betonowania, a następnie pogrążane jest
zbrojenie w postaci kosza zbrojeniowego
lub profilu stalowego. Typowe średnice
pali FDP wykonywane przez PPI Chrobok S.A. to 360 i 400 mm.

Najważniejszymi zaletami pali FDP są:
brak urobku wynoszonego
na powierzchnię,
duże nośności w porównaniu
z innymi palami tej samej średnicy,
niskie zużycie betonu,
bardzo duża szybkość wykonania
oraz niskie koszty.

