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Aarsleff — możemy się już chyba pochwalić, że nazwa naszej spółki, 

po ćwierćwieczu działalności w Polsce, jest synonimem jakości w geo-

technice. Oczywiście na ten sukces składa się doświadczenie i praca 

wszystkich, rozsianych po całym świecie, oddziałów duńskiego koncer-

nu, do którego należymy: Per Aarsleff. Własny dorobek, jak i możliwość 

korzystania z doświadczeń firm wchodzących w skład grupy to nasz atut. 

Dzięki temu należymy do grona liderów projektowania i wykonawstwa 

specjalistycznych robót geotechnicznych. Na polskim rynku gramy 

pierwsze skrzypce w zakresie technologii żelbetowych pali prefabryko-

wanych.

Inwestycje związane z energią wiatrową od zawsze zajmują w naszej 

firmie szczególne miejsce. Inżynierowie, eksperci w tej dziedzinie, 

posiadający wszechstronne zaplecze merytoryczne i techniczne — no-

woczesny park maszynowy — tworzą zespół naszego działu Energetyki 

Wiatrowej. W skład działu Energetyki Wiatrowej wchodzą wyspecjalizo-

wane biuro projektowe i zespoły wykonawcze, co pozwala nam na reali-

zację zaawansowanych technicznie projektów.

Współuczestniczymy w działaniach Niemiecko-Polskiego Klubu Energe-

tyki Wiatrowej, którego celem jest rozwój energetyki wiatrowej w sąsia-

dujących ze sobą krajach. Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia 

Energetyki Wiatrowej — organizacji skupiającej czołowe firmy związane 

z funkcjonowaniem i rozwojem energii odnawialnej w Polsce.

Str. 5 — Tradycja i doświadczenie
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Str. 6 — Aarsleff a energetyka wiatrowa
W Europie, we współpracy z firmami grupy Per Aarsleff, powstało 

już ponad 7000 elektrowni wiatrowych. To siedem tysięcy analiz wa-

runków gruntowych, prac projektowych, badań nośności pali, realiza-

cji kompletnego fundamentu palowego. Suma zdobytych doświadczeń 

pozwoliła nam zoptymalizować rozwiązania techniczne i organizacyjne 

fundamentu turbiny. A technologie wykorzystywane w tej branży wciąż 

się rozwijają, stagnacja nie istnieje, wciąż pojawiają się nowe wyzwania. 

Możemy im sprostać dzięki temu, że w zakresie posadowienia współ-

tworzymy ten rynek  praktycznie od momentu jego powstania. Historia 

Aarsleff nieprzerwanie przeplata się i uzupełnia z historią rozwoju ener-

getyki wiatrowej w Polsce. Efekt: dobra znajomość rynku energetyki wia-

trowej, a sam Aarsleff ma markę firmy cieszącej się zaufaniem klientów.

Uzupełniając znajomość rynku doświadczeniem i umiejętnościami zgra-

nego zespołu specjalistów naszego działu Energetyki Wiatrowej możemy 

uczestniczyć we wszystkich lub w wybranych etapach inwestycji od pro-

jektu do wykonania posadowienia. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo, 

wysoką, potwierdzoną badaniami jakość wykonanych robót palowych, 

zmniejszenie kosztów oraz dotrzymanie deklarowanych terminów re-

alizacji posadowienia zarówno pojedynczych turbin, jak i dużych farm 

wiatrowych.

Str. 7



Każda inwestycja — z założenia — powinna zakończyć się sukcesem. 

Owszem, bywa on dziełem przypadku czy szczęścia, ale nie dla nas. 

Gwarancją sukcesu jest bowiem proponowane przez nas kompleksowe 

rozwiązanie posadowienia — efektywnie zaprojektowanego i wykonane-

go fundamentu, który sprosta, mówiąc potocznie, potężnym siłom pra-

cującej turbiny wiatrowej.

Str. 8 — Rozwiązania systemowe — sukces
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Propozycja Aarsleff nie jest standardem na rynku; pracujemy w syste-

mie, który łączy decydujące etapy realizacji fundamentu turbiny, a jego 

efektem jest posadowienie elektrowni wiatrowej spełniające wszystkie 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa, użytkowalności i trwałości.



Specyfika pracy turbin wiatrowych sprawia, że ich fundamenty muszą 

przenieść na podłoże znaczne momenty wywracające przy niewielkim 

udziale obciążenia pionowego. Cechą charakterystyczną obciążenia 

wieży wiatrowej jest bardzo wysoki udział obciążeń zmiennych krótko-

trwałych w całości obciążenia. Wymagania technologiczne związane 

z prawidłowym funkcjonowaniem turbiny narzucają istotne ograniczenia 

dla przemieszczeń fundamentu.

W naszej pracowni projektowej od lat gromadzimy wyniki próbnych ob-

ciążeń pali z obszaru całej Polski. Na podstawie zgromadzonych danych, 

w 2009 roku opracowaliśmy własną metodę obliczeniową, która pozwala 

bezpośrednio wykorzystać wyniki sondowań statycznych do wyznacze-

nia pełnej charakterystyki obciążenie—przemieszczenie pala wbijanego. 

W kolejnych latach, dzięki systematycznej aktualizacji bazy, zweryfiko-

waliśmy naszą metodę obliczeniową w zakresie pracy pali pod obciąże-

niem wciskającym i wyciągającym. Z pełną odpowiedzialnością możemy 

stwierdzić, że jest to obecnie najlepiej zweryfikowana w praktyce metoda 

obliczeniowej analizy pali w warunkach geotechnicznych Polski. Zarów-

no metoda, jak i jej weryfikacja były przedmiotem publikacji w prasie 

naukowo-technicznej.

Str. 11 — Profesjonalizm pod każdym względem
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Rozwój energetyki wiatrowej następuje głównie przez zwiększenie liczby, 

wzrost mocy i wysokości budowanych turbin. Pociąga to za sobą wzrost 

wartości obciążeń, które należy przekazać na grunt. Fundamenty bez-

pośrednie mają coraz większe wymiary.  Powoduje to wzrost kosztów 

ich wykonania. W turbinach elektrowni wiatrowych o mocy rzędu 3MW 

lub większych udział momentu wywracającego w całym obciążeniu jest 

na tyle duży, że efektywność ekonomiczna fundamentu bezpośredniego 

jest wątpliwa. Uzasadnionym ekonomicznie i technicznie rozwiązaniem 

alternatywnym jest wykorzystanie fundamentu na palach.



Praktyka pokazuje, że w naszym kraju turbiny wiatrowe najczęściej 

montowane są na okrągłym fundamencie żelbetowym podpartym jed-

nym lub dwoma rzędami pali pogrążonymi na planie okręgu. Zastosowa-

nie pali wbijanych optymalizuje posadowienia elektrowni technicznie 

i ekonomicznie; co więcej, fundament wykonany w technologii pali pre-

fabrykowanych wbijanych jest zdolny do przenoszenia obciążeń bezpo-

średnio po zakończeniu robót palowych — skraca się więc czas realizacji 

inwestycji. 

Podstawą doboru właściwego rozwiązania fundamentu turbiny jest pra-

widłowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych. Standardem firmy 

Aarsleff w przypadku braku właściwego rozpoznania podłoża jest wyko-

nywanie dodatkowych badań geotechnicznych. To działania niezbędne 

do zaprojektowania optymalnego fundamentu. Dalej — umożliwiają one 

uniknięcie wielu problemów oraz skrócenie czasu realizacji robót funda-

mentowych. Podłoże badamy głębiej niż wynosi długość projektowanych 

pali. Najlepsze dane do projektowania zapewnia rozpoznanie warunków 

gruntowych przez wiercenie uzupełnione sondowaniami, w których 

wytrzymałość gruntu określona jest bezpośrednio (in situ). Najczęściej 

w praktyce wykorzystujemy sondowania statyczne CPT/CPTu.

Kilka pierwszych wbitych pali poddajemy kontroli nośności pod prób-

nym obciążeniem.

Pozwala to, rzecz jasna, na zminimalizowanie ryzyka geotechnicznego 

i dobór optymalnego rozwiązania dla danego fundamentu palowego. 

W trakcie robót palowych bieżącej kontroli poddawane są kolejno wbija-

ne pale konstrukcyjne. 

Po prostu — jak pisaliśmy wcześniej — niczego nie pozostawiamy przy-

padkowi. Fundamentem sukcesu jest… dobrze zaprojektowany, wykona-

ny i skontrolowany fundament palowy.

Str. 12 — Pale prefabrykowane w fundamentach elektrowni wiatrowych
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Str. 14 — Zalety / Jakość

Zalety posadowienia na palach prefabrykowanych:

→ udokumentowana wysoka jakość prefabrykatów 
palowych

→ dostępność „od ręki” szerokiego asortymentu 
gotowych prefabrykatów z własnego magazynu

→ weryfikacja założeń projektowych wynikami badania 
nośności pali

→ bardzo niskie ryzyko błędów wykonawczych

→ wysokie bezpieczeństwo fundamentu palowego

→ szybkie tempo wykonania robót palowych — 
1 lub 2 dni pod jedną turbinę

→ efektywność ekonomiczna rozwiązania: 
pale—zwieńczenie uzyskiwana poprzez istotne 
zmniejszenie gabarytów fundamentu i zużycia 
materiałów

→ możliwość realizacji robót palowych w warunkach 
zimowych.

Jakość potwierdzona badaniami — roboty palowe 
podlegają ciągłej kontroli w zakresie jakości i zgodności 
z wymaganiami projektu. Prowadzimy m.in.:

→ badania podłoża

→ dynamiczne i statyczne badania nośności pali

→ bieżącą kontrolę założeń projektowych na podstawie 
oporów wbijania (wpędów)

→ badania ciągłości pali.

Dysponujemy sprzętem pomiarowym, który pozwala 
na prowadzenie specjalistycznych badań w zakresie:

→ oddziaływania robót palowych na otoczenie 
(pomiary drgań, hałasu, przemieszczeń podłoża 
gruntowego)

→ pomiarów rozkładu sił w palach pod zrealizowanym 
fundamentem oraz pomiarów odporu gruntu 
pod zwieńczeniem.

W ramach realizowanych robót zapewniamy również 
wsparcie zespołu doświadczonych projektantów 
zatrudnionych w firmowej pracowni projektowej, 
która wykonuje niezbędne projekty wykonawcze, 
technologiczne i analizy obliczeniowe.

Aarsleff — międzynarodowa marka o duńskich korzeniach. W skład grupy wchodzą:

→ Centrum Pæle A/S (Vejle, DK)
→ CP Test A/S (Vejle, DK)
→ CentrumPfähle GmbH (Hamburg, D)
→ Aarsleff Grundläggning AB (Gunnilse, SE)
→ Centrum Påle AB (Älvängen, SE)
→ Per Aarsleff (UK) Limited (Newark, GB)
→ Centrum Pile Limited (Newark, GB)
→ Aarsleff Sp. z o.o. (Warszawa, PL)
→ Centrum Sp. z o.o. (Kutno, PL)
→ Metris Sp. z o.o. (Kutno, PL)
→ Centrum Pfahlwerk (Germaringen, D)
→ Czechy/Słowacja (Brno, CZ)
→ Oddział Energetyki Wiatrowej Aarsleff sp. z o.o. 

(Szczecin, PL)

Str. 15 — Aarsleff na mapie

Polska
Oddział Energetyki Wiatrowej
ul. Wielka Odrzańska 23/1
70-535 Szczecin
tel. +48 91 489 51 71
fax +48 91 489 51 53
kom. +48 516 148 912
e-mail: diw@aarsleff.com.pl

Aarsleff Sp. z o.o.
Aleja Wyścigowa 6
02-681 Warszawa
tel. +48 22 648 88 34-35
fax +48 22 648 88 36
NIP: 951-13-12-627
www.aarsleff.com.plAARSLEFF
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