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materiały stosowane do budowy i ogólne wymagania



Plan prezentacji

➢ Czym jest konstrukcja nawierzchni?

➢ Zasady budowy warstwowej nawierzchni  
podatnej

➢ Funkcje warstw konstrukcji nawierzchni, 
materiały stosowane do budowy 
i ich właściwości

➢ Rola odwodnienia konstrukcji

➢ Podsumowanie

Rys. Źródło LOTOS Asfalt Sp. z o.o.



Konstrukcja nawierzchni

Zespół odpowiednio dobranych warstw którego 
celem jest:

➢ rozłożenie naprężenia od kół pojazdów na podłoże 
gruntowe

➢ zapewnienie nośności i trwałości

➢ zapewnienie bezpieczeństwa
i komfortu jazdy pojazdów

➢ ochrona środowiska 

Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podłożu 
gruntowym lub na warstwie ulepszonego podłoża. 



• Konstrukcję warstwową projektuje się 
w celu bezpiecznego rozłożenia nacisków od kół 
pojazdów na podłoże gruntowe.

• Sztywności i odporności na ścinanie warstw 
konstrukcji wzrastają stopniowo : od dołu do 
góry konstrukcji – od najniższych wartości w 
podłożu gruntowym do najwyższych w 
warstwach asfaltowych. 

• Sztywności warstw powinny być dobrane z 
uwzględnieniem warunków pracy konstrukcji. W
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E=50 -120 MPa

E=180 - 400 MPa

E = 5000-
20000 MPa

Rysunek własny

Zasady budowy warstwowej nawierzchni podatnej



Zasady budowy warstwowej nawierzchni podatnej

Liczba, rodzaj, grubość warstw konstrukcji nawierzchni, zależy 
od: 

➢ przeznaczenia nawierzchni 

➢ obciążenia ruchem

➢warunków gruntowo-wodnych 

➢ specyficznych warunków klimatycznych

➢materiałów użytych do warstw nawierzchni

Rysunek własny



Schemat konstrukcji nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni
(nawierzchnia)

Warstwy górne 
konstrukcji nawierzchni

Warstwa ścieralna

Warstwa wiążąca

Podbudowa 
zasadnicza

Górna warstwa podbudowy zasadniczej

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej 
(dla kategorii ruchu KR 3-7)

Warstwy dolne 
Konstrukcji nawierzchni

Podbudowa pomocnicza

Warstwa mrozoochronna

Podłoże gruntowe 
nawierzchni

Warstwa ulepszonego podłoża (w szczególnych przypadkach!)

Grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy w nasypie, zakwalifikowane do jednej z 
grup nośności G1 ÷ G4

Rys. Schemat i nazwy warstw konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych wg. KTNPiP 2014 r

Spód konstrukcji 
nawierzchni



Schemat układu warstw konstrukcji nawierzchni

Górne 
warstwy 
konstrukcji 
nawierzchni

G1
Grunt rodzimy w wykopie lub 
grunt nasypowy

E2≥80 MPa (G1)

WYKOP/NASYP
G1 Górne 

warstwy 
konstrukcji 
nawierzchni

G2, G3, G4
Grunt rodzimy w wykopie lub 
grunt nasypowy

E2≥80 MPa (G1)

WYKOP/NASYP
G2,G3,G4

Dolne warstwy 
konstrukcji nawierzchni 
i/lub warstwa 
ulepszonego podłoża

E2≥25 MPa (G4)
E2≥35 MPa (G3)
E2≥50 MPa (G2)

Kategoria ruchu KR 1÷ KR 2

Rys. Schemat układu warstw konstrukcji dla kategorii ruchu KR 1 ÷ KR 2 wg. KTNPiP 2014 r oraz wymagane wartości wtórnych modułów 
odkształcenia na powierzchni poszczególnych warstw



Schemat układu warstw konstrukcji nawierzchni

Rys. Schemat układu warstw konstrukcji dla kategorii ruchu KR 3 ÷ KR 7 wg. KTNPiP 2014 r oraz wymagane wartości wtórnych 
modułów odkształcenia na powierzchni poszczególnych warstw

Kategoria ruchu KR 3 ÷ KR 7

Górne 
warstwy 
konstrukcji 
nawierzchni

G1, G2
Grunt rodzimy w wykopie lub 
grunt nasypowy

E2≥100 MPa (KR 3÷4)

E2≥120 MPa (KR 5÷7)

WYKOP/NASYP
G1,G2

Dolne warstwy 
konstrukcji nawierzchni

E2≥50 MPa (G2)
E2≥80 MPa (G1)

Górne 
warstwy 
konstrukcji 
nawierzchni

G3, G4
Grunt rodzimy w wykopie lub 
grunt nasypowy

E2≥50 MPa (G2)

WYKOP/NASYP
G3,G4

Dolne warstwy 
konstrukcji nawierzchni

E2≥25 MPa (G4)
E2≥35 MPa (G3)

Warstwa ulepszonego 
podłoża

E2≥100 MPa (KR 3÷4)

E2≥120 MPa (KR 5÷7)



Zasady budowy warstwowej nawierzchni podatnej

Grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na 
odporność na wysadziny

Suma warstw konstrukcji nawierzchni, powiększona o grubość warstwy 
ulepszonego podłoża, powinna być większa niż grubość wymagana ze 
względu na odporność na wysadziny.

Jeżeli tak nie jest to należy pogrubić najniższą warstwę (mrozoochronną
lub ulepszonego podłoża o ile będzie występować). 

Tab. Wymagana grubość warstw ze względu na wysadziny wg.KNPiP z 2014 r

Rys. Źródło Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 2014 r 

Kategoria
ruchu

Grupa nośności podłoża

G2 G3 G4

KR 1 0,4 hz 0,50 hz 0,60 hz

KR 2 0,45 hz 0,55 hz 0,65 hz

KR 6 i 7 0,65 hz 0,75 hz 0,85 hz



Grupy nośności podłoża gruntowego

Grupy nośności podłoża gruntowego w zależności od wysadzinowości

gruntu i warunków  gruntowo-wodnych wg KTNPiP 2014 r

L.p. Rodzaje gruntu podłoża
nawierzchni

Grupa nośności podłoża gruntowego 
nawierzchni, gdy warunki wodne są:

dobre przeciętne złe

1 2 3 4 5

1. Grunty niewysadzinowe G1 G1 G1

2. Grunty wątpliwe G2 G2 G3

3. Grunty mało wysadzinowe G3 G4 G4

4. Grunty bardzo wysadzinowe G4 G4 G4



Zastosowanie:

Jeżeli warunki wodne są złe i zwierciadło wody gruntowej występuje bliżej 
niż 1,5 m od spodu konstrukcji konieczne jest zastosowanie warstwy 
odsączającej. 
Rolę warstwy odsączającej może pełnić jedna z warstw:
warstwa mrozoochronna albo warstwa ulepszonego podłoża. 

Funkcja:

Zapewnienie odprowadzenia wody przedostającej się od spodu nawierzchni.

Materiały:

➢ mieszanki niezwiązane  

➢ grunt niewysadzinowy

Właściwości:

➢ odpowiednie uziarnienie

➢ współczynnik filtracji  k ≥ 8 m/dobę

Uwaga! Warstwa odsączająca musi być wyprowadzona 

w nasypie na krawędź skarpy, a wykopie do drenu 

podłużnego lub 20cm nad poziom dna rowu.

Odwodnienie wgłębne konstrukcji nawierzchni



Warstwa odcinająca 

Zastosowanie: 

Warstwę odcinającą stosujemy w przypadku występowania podłoża 
gruntowego z gruntów spoistych.

Funkcja:

Separacja dolnych warstw konstrukcji nawierzchni 
lub warstwy ulepszonego podłoża od przenikania drobnych cząstek z 
gruntów spoistych.

Materiały:

➢ geotekstylia: geowłókniny i geotkaniny separacyjne
➢ odpowiednio uziarniony piasek spełniający warunek szczelności 

Terzaghiego – tylko w przypadku uzasadnionym ekonomicznie przy 
niskich kategoriach ruchu KR1-2 

Fot. Wykonywanie warstwy odcinającej. Źródło - Tensar



Ulepszone podłoże

Zastosowanie:

Ulepszenie wierzchniej warstwy podłoża gruntowego jest niezbędne 
w przypadku występowania w wykopie lub wbudowywania w nasyp  
gruntów o niewielkiej nośności E2 < 50 MPa; klasy G3 i G4.

Funkcje:

➢ zwiększenie nośności gruntu w czasie budowy i eksploatacji 
nawierzchni 

➢ ochrona gruntu rodzimego przed deformacjami (koleinami) 
powodowanymi przez ciężkie pojazdy w czasie budowy 
nawierzchni

➢ umożliwienie właściwego wbudowania i zagęszczenia wyżej 
leżących warstw konstrukcji

➢ zwiększenia odporności nawierzchni na powstawanie wysadzin

Fot. Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża. Źródło - Skanska NDI



Ulepszone podłoże

Materiały:

➢ mieszanki niezwiązane
➢ grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie 

stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem
➢ grunty niewysadzinowe, (nośne i niespoiste)

Uwaga! W szczególnych przypadkach warstwa 
ulepszonego podłoża, wykonana z gruntu 
niewysadzinowego lub z mieszanki niezwiązanej, może 
pełnić funkcję warstwy odsączającej.

Fot. Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża. Źródło - Skanska NDI



Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni

Funkcja:

Zespół warstw układanych na podłożu gruntowym zapewniających 
odpowiednią nośność pod podbudową zasadniczą oraz odporność na 
wysadziny. 
W skład dolnych warstw konstrukcji nawierzchni wchodzą:
➢ Warstwa mrozoochronna

Materiały:

- mieszanki niezwiązane
- mieszanki stabilizowane spoiwami hydraulicznymi 
- grunt niewysadzinowy
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
- grunt stabilizowanego wapnem

Uwaga! 
Materiały muszą spełniać wymagania nośności i odpowiedniego 
uziarnienia. W złych warunkach gruntowo wodnych jest dodatkowy 
warunek wodoprzepuszczalności k10>8 m/dobę. Fot. T. Kulczycki. DW 935 Racibórz-Pszczyna. WUP/ PP, zabezpieczenie na odcinku szkód górniczych



Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni

Fot. Piotr Mazurowski. DW 791 Myszków-Zawiercie. Badanie nośności VSS podbudowy pomocniczej. 

➢ Podbudowa pomocnicza

Materiały: 

- mieszanki niezwiązane wg WT-4;
- mieszanki stabilizowane spoiwami hydraulicznymi wg WT-5

Nośności określone wartością wtórnego modułu odkształcenia 
E 2 na górnej powierzchni warstwy podbudowy pomocniczej:

Kategoria ruchu Wymagana nośność
E 2 [MPa], minimum

KR 1-2 80 MPa

KR 3-4 100 MPa

KR 5-7 120 MPa



Górne warstwy konstrukcji nawierzchni

Fot. Piotr Mazurowski. DW 791 Myszków-Zawiercie. Zagęszczenie podbudowy . 

➢ Podbudowa zasadnicza

Funkcja: 

Zapewnienie nośności i trwałości zmęczeniowej konstrukcji 
nawierzchni.

Może być jedno lub dwuwarstwowa:

1. Podbudowa dwuwarstwowa (dla KR3-7):
- warstwa górna z betonu asfaltowego wg. WT-2
- warstwa dolna z mieszanki niezwiązanej wg. WT-4; 
mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym WT-5, mieszanki w 
technologii recyklingu na zimno itp.

2. Podbudowa jednowarstwowa
- jedna warstwa z betonu asfaltowego (dla KR1-7)
- jedna warstwa :z mieszanki niezwiązanej wg WT-4; mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznym WT-5, mieszanki w technologii recyklingu na 
zimno (dla KR1-2)



Górne warstwy konstrukcji nawierzchni

➢ Warstwa wiążąca

Funkcja: 

Odpowiada za rozłożenie naprężenia na warstwę podbudowy, ma duży wpływ na 
odporność nawierzchni na koleinowanie.

➢ Warstwa ścieralna

Funkcja:

Wierzchnia warstwa, na którą bezpośrednio oddziałują obciążenia od ruchu i 
warunki atmosferyczne. Odpowiada za komfort i bezpieczeństwo użytkownika. 
Chroni nawierzchnię przed czynnikami klimatycznymi.
Powinna charakteryzować się odpowiednią szorstkością i równością oraz 
szczelnością przy jednoczesnym zapewnieniu zredukowanej hałaśliwości i małych 
oporów toczenia.

Fot. Źródło LOTOS Asfalt Sp. z o.o.



Podsumowanie

Podstawowe warunki uzyskania dobrej nawierzchni 

podatnej i półsztywnej:

➢ Prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie warstw ze 

szczególnym uwzględnieniem:

- funkcji poszczególnych warstw

- doboru odpowiednich materiałów

- właściwego odwodnienia

- ochrony przed wysadzinami

- zapewnienia  wymaganej grubości 

- zapewnienia jednorodności materiału

- zapewnienia wymaganej nośności i równości

- prawidłowego zagęszczenia
Fot. Źródło LOTOS Asfalt Sp. z o.o.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
www.pswna.pl

www.nawierzchnieasfaltowe.pl


