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Ziemne budowle drogowe

Drogowe budowle ziemne wykonywane są w gruncie albo z 

gruntu naturalnego, ewentualnie ulepszonego dodatkami, lub 

z gruntów antropogenicznych. Zapewniają one stateczność 

konstrukcji drogi, odwodnienie oraz przejęcie obciążeń od 

środków transportowych i urządzeń inżynierskich na i w 

korpusie drogowym. 



Podstawowe elementy drogowej budowli 
ziemnej



Elementy konstrukcji drogowej budowli ziemnej 
w nasypie i wykopie



Podstawowe definicje

pas drogowy – wydzielony teren, przeznaczony pod drogę 

oraz urządzenia związane z obsługą i ochroną drogi, obsługą 

ruchu i ochroną środowiska, a także zawierający rezerwę pod 

przyszłą rozbudowę drogi

nasyp – drogowa budowla ziemna wykonana powyżej 

powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego

wykop – drogowa budowla ziemna wykonana w obrębie pasa 

drogowego, w postaci odpowiednio ukształtowanej 

przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu



Podstawowe definicje

korona drogi – część powierzchni drogi, obejmująca jezdnie z 

poboczami i pasem dzielącym oraz ewentualne inne elementy 

dodatkowe

korpus drogowy – drogowa budowla ziemna ograniczona od 

góry koroną drogi, a z boków skarpami nasypów lub 

wewnętrznymi skarpami rowów

koryto drogowe – wykop uformowany w korpusie drogowym 

w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni



Podstawowe definicje

podłoże nawierzchni – grunt rodzimy, nasypowy lub 

antropogeniczny, leżący bezpośrednio pod konstrukcją 

nawierzchni do głębokości przemarzania (wg PN-81/B-

03020), nie mniej jednak niż do głębokości 1 m od 

zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych

podłoże drogowej budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) –

strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w której 

właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, 

wykonanie i eksploatację budowli



Podstawowe definicje

urządzenia odwadniające – urządzenia i konstrukcje 

umożliwiające odprowadzenie wód powierzchniowych i 

gruntowych z pasa drogowego

urządzenia wzmacniające – konstrukcje zabezpieczające 

mało stateczne elementy drogowej budowli ziemnej, np. 

ściany oporowe, przypory, warstwy geotekstylne, techniczno-

biologiczna obudowa skarp i inne konstrukcje 

przeciwosuwiskowe



Podstawowe definicje

urządzenia przeciwhałasowe – konstrukcje tłumiące lub 

ograniczające rozprzestrzenianie w otoczeniu drogi hałasu 

wywołanego przez ruch drogowy, np. wały ziemne, ekrany 

roślinne itp.



Elementy drogowych budowli ziemnych

wysokość nasypu lub głębokość wykopu – odległość pionowa 

między powierzchnią terenu a wierzchem nasypu lub spodem 

wykopu mierzona w osi drogi

skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu 

lub wykopu, o kształcie i nachyleniu dostosowanym do 

właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań



Elementy drogowych budowli ziemnych

zbocze (stok) – naturalna pochyła powierzchnia terenu 

przyległego do drogi

pochylenie skarpy – kąt nachylenia powierzchni skarpy do jej 

rzutu poziomego 

ława (półka) skarpy – płaska powierzchnia o pochyleniu nie 

przekraczającym 5%, uzyskana w wyniku poszerzenia 

nasypu lub wykopu na części jego wysokości

przypora skarpy – element poszerzenia nasypu, dociążający 

podłoże i poprawiający stateczność skarpy 



Elementy drogowych budowli ziemnych

powierzchnia robót ziemnych – powierzchnia łamana 

odgraniczająca konstrukcję nawierzchni od podłoża 

nawierzchni oraz górna powierzchnia poboczy, skarp i rowów

podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża 

nawierzchni, wykonana w celu trwałego zwiększenia lub 

ujednolicenia jego nośności



Elementy drogowych budowli ziemnych

warstwa odcinająca (dolna) w podstawie nasypu – warstwa 

stosowana w dolnej części nasypu wykonanego z gruntów 

wrażliwych na działanie wody, zabezpieczająca korpus 

nasypu przed podciąganiem kapilarnym wody, a także 

umożliwiająca odprowadzenie wody zbierającej się u 

podstawy nasypu z mieszanin popiołowo-żużlowych

warstwa podtapiana – dolna warstwa nasypu, narażona na 

stałe lub okresowe działanie wody powierzchniowej



Elementy drogowych budowli ziemnych

podłoże wzmocnione nasypu – warstwa gruntu rodzimego, 

ulepszonego przez działanie mechaniczne, chemiczne lub 

wykonanie elementów wzmacniających, w celu poprawienia 

jego stateczności i zmniejszenia osiadań lub ujednolicenia 

podłoża gruntowego



Ochrona roślinna powierzchni robót ziemnych

tymczasowa warstwa przeciwerozyjna – warstwa na 

powierzchni skarp, poboczy lub pasów dzielących, wykonana 

z płynnych osadów ściekowych, emulsji bitumicznych lub 

lateksowych, biowłókniny ulegającej biodegradacji, doraźnie 

zabezpieczająca przed erozją powierzchniową do czasu 

przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną

obudowa roślinna – docelowe umocnienie powierzchni gruntu 

okrywą roślinną w celu ochrony przed erozją, zwiększenia 

stabilności skarp



Ochrona roślinna powierzchni robót ziemnych

humusowanie – zespół czynności przygotowujących 

powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący 

dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi 

urodzajnej i moletowanie

moletowanie – proces umożliwiający dogęszczenie ziemi 

urodzajnej i wytworzenia bruzd, przeprowadzany np. za 

pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni

mulczowanie – naniesienie na powierzchnię gruntu ściółki 

(np. sieczki, stróżyn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu 

ochrony przed wysychaniem i erozją



Ochrona roślinna powierzchni robót ziemnych

hydroobsiew – proces obejmujący nanoszenie 

hydromechaniczne mieszanek siewnych, środków 

użyźniających i emulsji przeciwerozyjnych w celu utrwalenia 

biologicznego powierzchni gruntu



Urządzenia odwadniające

rów stokowy – rów służący do zbierania i odprowadzania 

wody spływającej ze zbocza ponad skarpą wykopu 

rów przydrożny (boczny) – rów biegnący wzdłuż drogi, 

służący do odprowadzania wody z korony drogi, skarp i 

przyległego terenu

ściek – rów umocniony o głębokości do 30 cm, służący do 

odprowadzania wód powierzchniowych z korony drogi 



Urządzenia odwadniające

ściek skarpowy – rów z 

umocnionymi ścianami i 

dnem, służący do 

odprowadzania wód ze 

ścieków po skarpie 



Urządzenia odwadniające

sączek – rowek wypełniony materiałem przepuszczalnym, 

umożliwiający odpływ wody z gruntu

dren – urządzenie podziemne służące do przepływu wody, w 

postaci rowka wypełnionego materiałem przepuszczalnym, 

ewentualnie z rurą drenażową lub osłoną z geotekstyliów

dren skarpowy – otwór z rurą odpływową obudowaną filtrem, 

o niewielkim pochyleniu, zwykle prostopadły do osi drogi, 

odwadniający skarpę lub zbocze



Inne określenia

ukop – miejsce w obrębie pasa robót drogowych, z którego 

pobierany jest grunt przydatny do wbudowania w nasyp

dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, 

położone poza pasem robót drogowych

odkład – miejsce wbudowania lub składowanych gruntów 

pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 

wykorzystywanych do budowy nasypów lub innych robót

rekultywacja – odpowiednie ukształtowanie powierzchni 

ukopów i odkładów, skarp i pasów ochronnych oraz ich 

zabezpieczenie przed pyleniem i rozmywaniem przez 

wytworzenie ziemi urodzajnej i obsiew mieszanką roślin 

zielnych oraz doprowadzenie do powstania okrywy roślinnej 

lub innego zagospodarowania



Inne określenia

grunt antropogeniczny – grunt nasypowy utworzony z 

odpadowych produktów działalności gospodarczej lub 

przemysłowej (popioły, żużle, pyły dymnicowe, wysiewki, 

odpady komunalne) w wysypiskach, zwałowiskach, 

budowlach ziemnych itp.



Inne określenia

obliczeniowa głębokość przemarzania – umowna głębokość 

przemarzania w danym rejonie kraju wg PN-B-03020:1981 

(PN-81/B-03020), redukowana w zależności od konstrukcji 

nawierzchni i cech jej podłoża



Klasy dróg

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI 

MORSKIEJ

z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

▪ autostrady, oznaczone symbolem „A”;

▪ ekspresowe, oznaczone symbolem „S”;

▪ główne ruchu przyspieszonego, oznaczone symbolem 

„GP”;

▪ główne, oznaczone symbolem „G”;

▪ zbiorcze, oznaczone symbolem „Z”;

▪ lokalne, oznaczone symbolem „L”;

▪ dojazdowe, oznaczone symbolem „D”



Definicja budowli ziemnych

Droga zaliczona do jednej z kategorii w rozumieniu ustawy 

o drogach publicznych powinna spełniać wymagania 

techniczne i użytkowe określone dla następujących klas:

▪ krajowa – klasy A, S lub GP;

▪ wojewódzka – klasy GP lub G;

▪ powiatowa – klasy GP, G lub Z;

▪ gminna – klasy GP, G, Z, L lub D.



Najmniejsza szerokość dróg

Najmniejsza szerokość w liniach
rozgraniczających drogi o przekroju

Klasa drogi
jednojezdniowym

(m)
dwujezdniowym

(m)

1x2 2x2 2x3

A - 60 70

S 30 40 50

GP 25 35 45

G 25 35 -

Z 20 30 -

L 15 - -

D 15 - -



Skarpy nasypów i wykopów

Skarpy nasypów dróg klasy A i S powinny mieć, 

z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, pochylenie:

1) 1:3 przy wysokości skarpy nasypu do 2 m, z zastrzeżeniem 

§ 102 ust. 4;

2) 1:1,5 przy wysokości skarpy nasypu większej niż 2 m do 8 

m.

Skarpy wykopów dróg klasy A i S powinny mieć, 

z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, pochylenie:

1) 1:3 przy wysokości skarpy wykopu do 1 m, 

z zastrzeżeniem § 102 ust. 4;

2) 1:2 przy wysokości skarpy wykopu większej niż 1 m do 2 

m;

3) 1:1,5 przy wysokości skarpy wykopu większej niż 2 m do 8 

m.



Skarpy nasypów i wykopów

Skarpy nasypów i wykopów dróg klasy GP i dróg niższych 

klas powinny mieć, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, pochylenie 

1:1,5



Skarpy nasypów i wykopów

Pochylenie i konstrukcja urządzeń wzmacniających skarpy 

nasypów i wykopów dróg powinny być ustalone na podstawie 

obliczeń ich stateczności zgodnie z Polską Normą, 

w szczególności wtedy, gdy:

1) skarpa nasypu lub wykopu ma wysokość większą niż 8 m;

2) skarpa nasypu lub wykopu ma wysokość większą niż 6 m, 

a zbocze ma pochylenie większe niż 1 : 3;

3) drogowa budowla ziemna będzie budowana z materiału 

lub w gruncie wymagającym szczególnych procedur 

technicznych i technologicznych;

4) nasyp będzie budowany na gruntach o małej nośności, na 

terenie osuwiskowym albo na terenie podlegającym 

wpływom eksploatacji górniczej;

5) skarpa nasypu będzie narażona na działanie wód 

stojących lub płynących na terenie zalewowym



Skarpy nasypów i wykopów

5. Pochylenie skarpy nasypu lub wykopu może być mniejsze 

niż określone w ust. 1, 2 i 3, jeżeli nie występuje żaden 

z wypadków, o których mowa w ust. 4, a za zmianą 

pochylenia przemawiają względy utrzymania, 

ekonomiczne lub estetyczne.

6. W wypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, mogą być 

stosowane w szczególności zmienne pochylenia skarp 

zależne od ich wysokości, ławy oraz przypory skarp.

7. Skarpy nasypów i wykopów powinny być umocnione 

obudową roślinną; w wypadkach, o których mowa 

w ust. 4, mogą być stosowane inne rozwiązania.



Nośność i stateczność drogowych budowli 
ziemnych oraz konstrukcji nawierzchni dróg

Wymagania ogólne

Konstrukcja drogowej budowli ziemnej oraz konstrukcja 

nawierzchni drogi, rozumiane jako warstwa lub zespół 

warstw, powinny być projektowane i wykonane w taki 

sposób, aby:

1) przenosiły wszystkie oddziaływania i wpływy mogące 

występować podczas budowy i podczas użytkowania 

drogi, jeśli nie są przekraczane dopuszczalne naciski osi 

pojazdu na nawierzchnię;

2) miały trwałość co najmniej równą okresowi użytkowania 

określonemu w dokumentacji projektowej, pod 

warunkiem wykonania czynności wynikających z rodzaju 

wbudowanych materiałów, kosztów użytkowania i zasad 

utrzymania nawierzchni;

3) nie uległy zniszczeniu w stopniu nieproporcjonalnym do 

jego przyczyny.



Nośność i stateczność drogowych budowli 
ziemnych oraz konstrukcji nawierzchni dróg

Rozróżnia się następujące nawierzchnie:

▪ jezdni: nawierzchnie zasadniczych i dodatkowych pasów 

ruchu, pasów awaryjnych, pasów włączania i wyłączania, 

łącznicy, MOP, placu, opaski, utwardzonych poboczy, 

przystanku autobusowego na pasach ruchu i w zatoce, 

drogi w strefie zamieszkania oraz jezdni manewrowej;

▪ przeznaczone do postoju pojazdów: nawierzchnie 

stanowisk, pasów i zatok postojowych;

▪ przeznaczone do ruchu pieszych i rowerów: nawierzchnie 

chodnika i ścieżki rowerowej.

Nawierzchnie MPO i SPO powinny spełniać wymagania 

określone w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących 

autostrad płatnych.



Nośność i stateczność drogowych budowli 
ziemnych oraz konstrukcji nawierzchni dróg

Wymagania określone w § 141 ust. 1 uznaje się za 

zachowane, jeżeli równocześnie:

▪ są spełnione warunki określone w niniejszym 

rozporządzeniu, zapewniające nieprzekroczenie stanów 

granicznych nośności i stanów granicznych przydatności 

do użytkowania w każdym z elementów oraz w całej 

konstrukcji budowli ziemnej i nawierzchni drogi;

▪ wbudowywane materiały i wyroby spełniają wymagania 

Polskich Norm i specyfikacji robót drogowych.



Sposób przeprowadzania badań geotechnicznych i 
określania warunków gruntowo-wodnych podłoża 
nawierzchni
Zakres badań podłoża drogowych budowli ziemnych

Zakres badań podłoża drogowych budowli ziemnych

W celu określenia stanów granicznych nośności i przydatności 

do użytkowania drogowej budowli ziemnej powinny być 

prowadzone badania i ocena parametrów geotechnicznych 

zgodnie z Polskimi Normami i przepisami odrębnymi. W celu 

dokonania oceny podłoża oprócz podstawowych badań 

geotechnicznych powinny być przeprowadzone badania 

specjalistyczne, w szczególności:

▪ badania potrzebne do oceny przydatności gruntu podłoża 

budowli ziemnej, zgodnie z Polskimi Normami,

▪ badania wysadzinowości gruntu: kapilarności biernej Hkb, 

wskaźnika piaskowego WP, wskaźnika pęcznienia liniowego,

▪ wskaźnika nośności CBR,

▪ ocena zagęszczenia: maksymalna gęstość objętościowa ρds , 

wskaźnik zagęszczenia Is, moduły odkształcenia : pierwotny 

(E1) i wtórny (E2),

▪ właściwości gruntów antropogenicznych.



Zakres badań podłoża drogowych budowli 
ziemnych

Głównym celem badań jest określenie geotechnicznych 

warunków posadowienia, obejmujących:

▪ określenie warunków gruntowych,

▪ określenie kategorii geotechnicznej,

▪ określenie warunków wodnych.



Wymiana gruntów

W przypadkach występowania pod projektowanymi nasypami 

(fundamentami) gruntów słabonośnych, np. gruntów 

spoistych w stanie plastycznym i płynnym, gruntów 

wysadzinowych lub gruntów organicznych (namułów i 

torfów), stosuje się wymianę gruntów. 

Wymiana gruntów może być:

▪ płytka (całkowita) lub częściowa (poduszki piaskowe, 

żwirowe lub betonowe),

▪ wgłębna (pale piaskowe lub żwirowe).

W przypadku, gdy grunt słabonośny został wymieniony na 

szerokości kilkakrotnie większej niż wymiar obciążenia, 

mówimy o warstwie wzmacniającej. Natomiast, gdy 

szerokość warstwy gruntu zamiennego 𝑩𝒑 jest porównywalna 

z wymiarem obciążenia 𝑩 tj. gdy 𝑩𝒑 < 𝟑𝑩, wtedy mówimy o 

wzmacniającej poduszce gruntowej.



Określanie szerokości i grubości całkowitej 
poduszki piaskowej 



Częściowa wymiana gruntu 



Częściowa wymiana gruntu 

Projektowanie poduszek wzmacniających obejmuje z jednej 

strony odpowiedni dobór materiału zamiennego i technologii 

jego wbudowania oraz wymagania jakości wykonania 

poduszki (odpowiednie zagęszczenie), a z drugiej strony -

procedurę ustalania wymiarów poduszki, tj. jej wysokości 𝑯𝒑

i szerokości podstawy 𝑩𝒑.

Na poduszki stosuje się grunty mineralne niespoiste lub 

stabilizowane np.: cementem, niektóre grunty spoiste, a 

także grunty antropogeniczne. W przypadku gruntów 

antropogenicznych są to najczęściej przepalone łupki 

kopalniane oraz popioły elektrowniane i żużle wielkopiecowe 

oraz mieszaniny tych odpadów. Jednakże najczęściej 

wykorzystywanymi gruntami są: żwiry, pospółki, piaski grube 

oraz średnie. 



Współczesne technologie budownictwa 
ziemnego

Na poduszki można też stosować piaski wzmacniane 

mikroelementami uzyskanymi z przetworzonych odpadów 

plastikowych. W przypadku częściowej wymiany w gruntach 

organicznych w celu zmniejszenia ciężaru poduszki powinno 

się stosować materiał lekki, np.: popioły i żużle a nawet 

styropian.

Jakość poduszki (przeważnie zagęszczenie) powinno się 

sprawdzić znanymi metodami, np.: przez sondowanie, próbne 

obciążenie. Poduszki z gruntów niespoistych powinny mieć 

stopień zagęszczenia 𝑰𝑫 ≥ 𝟎, 𝟔𝟎, co odpowiada wskaźnikowi 

zagęszczenia 𝑰𝑺 ≥ 𝟎, 𝟗𝟓.



Współczesne technologie budownictwa 
ziemnego

Poduszki gruntowe i betonowe można podzielić na:

▪ bierne, które mają wymiary w planie równe wymiarom 

podstawy fundamentów lub zbliżone do nich,

▪ czynne, które kształtuje się celowo tak, aby przez 

zwiększenie podstawy poduszki obniżyć obciążenie 

jednostkowe w poziomie spodu poduszki.



Częściowa wymiana gruntu 

Poduszki bierne wykonuje się przeważnie w przypadku małej 

miąższości słabej warstwy pod fundamentem. Obciążenia 

przez poduszkę (o większej wytrzymałości od gruntu 

nośnego) przekazywane są na warstwę gruntu nośnego. 

Obliczenia nośności wykonuje się dla warstwy nośnej. 

Zaprojektowanie natomiast fundamentu na poduszce czynnej 

(gruntowej lub betonowej) polega na doborze wymiarów 

fundamentu oraz poduszki (𝑯𝒑 i 𝑩𝒑) tak, aby były spełnione 

warunki obliczeniowe nośności i odkształcalności podłoża 

rodzimego i poduszki. O szerokości poduszki u jej podstawy 

𝑩𝒑 przesądza kąt rozkładu naprężeń w podłożu. 

Przy projektowaniu poduszek kąt ten przyjmuje się od 0°

(poduszka bierna) do 45°, choć w większości przypadków 

przyjmuje się 45°.



Częściowa wymiana gruntu 

Szerokość 𝑩𝒑 i grubość 𝑯𝒑 można wyznaczyć z warunku 

nieprzekroczenia w warstwie, na której opiera się poduszka 

(warstwie słabej), oporu granicznego przez naprężenia 

całkowite:

𝒒𝒓𝜼𝒔 +𝑯𝒑𝜸𝒑
(𝒓)

≤ 𝒎𝒒𝒇𝒔

gdzie:

𝒒𝒓 – jednostkowe obliczeniowe obciążenie podłoża 

(poduszki) pod fundamentem, 𝒒𝒓 ≤ 𝒎𝒒𝒇𝒑, kPa,

𝒒𝒇𝒑 – jednostkowy opór graniczny podłoża (poduszki), kPa,

𝒒𝒇𝒔 – jednostkowy opór graniczny słabej warstwy pod 

poduszką, kPa,

𝒎 – współczynnik korekcyjny wg PN-81/B03020,

𝑯𝒑 – grubość poduszki, m,



Częściowa wymiana gruntu 

𝜸𝒑
(𝒓)

– obliczeniowy ciężar objętościowy materiału poduszki, 

kN/m3,

𝜼𝒔 – współczynnik zaniku naprężeń pod fundamentem.



Częściowa wymiana gruntu 



Częściowa wymiana gruntu 

Wymaganą miąższość (grubość) poduszki pod ławą 

fundamentową można też wyznaczyć ze wzoru:

𝑯𝒑 =
𝑸𝒓 + 𝑸𝒑 − 𝒒𝒇𝒔𝑩𝒎

𝟐𝒒𝒇𝒔𝒎
𝐜𝐭𝐠𝜶

gdzie:

𝑩 - szerokość fundamentu, m,

𝜶 - kąt nachylenia pionu płaszczyzny łączącej krawędź 

podstawy fundamentu z podstawą poduszki, °,

𝑸𝒓 - obliczeniowa wartość obciążenia przekazywanego na 

podłoże (poduszkę), 𝑸𝒓 ≤ 𝒎𝑸𝒇𝒑, kN,

𝑸𝒑 - ciężar poduszki, 𝑸𝒑 = 𝑩𝒑𝑯𝒑𝜸𝒑
(𝒓)

, kN,

𝑸𝒇𝒑 - obliczeniowy opór graniczny warstwy poduszki, kN, 



Częściowa wymiana gruntu 

Szerokość podstawy poduszki przyjmuje się zgodnie z 

zależnością:

𝑩𝒑 = 𝑩+ 𝟐𝒕 = 𝑩 + 𝟐𝑯𝒑𝐭𝐠𝜶

Grubość poduszki gruntowej dla 

różnych kształtów fundamentów 

można wyznaczyć też na podstawie 

wyrażenia:

𝑯𝒑 = 𝑲𝟏𝑩

gdzie:

𝑲𝟏 - współczynnik wyznaczony na 

podstawie wykresu 

𝑩, 𝑳 - wymiary fundamentu, m,



Częściowa wymiana gruntu 

Szerokość poduszki wynosi 𝑩𝒑 = 𝑩 + 𝟐𝒕, przy czym przyjmuje 

się 𝒕 = 𝟎. 𝟏𝑩 ÷ 𝟎. 𝟑𝟓𝑩, ale nie mniej niż 𝟎. 𝟓𝟎 𝐦. Wymiary od 

𝟎. 𝟏𝑩 do 𝟎. 𝟑𝟓𝑩 zależą od nacisku fundamentu na poduszkę.  



Odwodnienie podłoża nawierzchni

W technicznie uzasadnionym wypadku konieczności 

odwodnienia podłoża nawierzchni powinno się zastosować 

warstwę odsączającą wykonaną z materiałów mrozoodpo-

rnych o współczynniku filtracji 𝒌 > 𝟖𝐦/𝐝 (𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝟑 𝐜𝐦/𝐬). 

Warstwa odsączająca powinna być wykonana na całej 

szerokości korpusu drogowego, a w wypadku przekrojów 

ulicznych - między krawężnikami; jej grubość nie powinna 

być mniejsza niż 15 cm. W wypadku występowania pod 

warstwą odsączającą gruntów nie ulepszonych spoiwem 

powinien być spełniony warunek szczelności warstw 

określony zgodnie z wzorem:

𝒅𝟏𝟓
𝒅𝟖𝟓

≤ 𝟓



Odwodnienie podłoża nawierzchni

Jeżeli powyższy warunek szczelności warstw nie może być 

spełniony, to między tymi warstwami powinna być ułożona 

warstwa odcinająca o grubości co najmniej 10 cm z 

odpowiednio uziarnionego gruntu lub wykonana warstwa 

pośrednia z geowłókniny.

W nawierzchniach dróg zaliczonych do kategorii ruchu KR5 

albo KR6 warstwa odsączająca powinna występować pod 

warstwą wzmacniającą, stanowiącą część podbudowy 

zasadniczej.



Etapy realizacji drogowych budowli ziemnych

1. Badanie podłoża gruntowego budowli drogowych

2. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej

3. Roboty pomiarowe

4. Roboty przygotowawcze

5. Przygotowanie podłoża

6. Wykonanie budowli ziemnych obejmujące:

▪ Wzmocnienie słabego podłoża,

▪ Wykonanie wykopów i nasypów,

7. Badania



Badanie podłoża budowli ziemnej 

Badania podłoża gruntowego należy wykonywać zgodnie z 

zasadami podanymi w PN-B-03020:1981 (PN-81/B-03020). 

Wykorzystywane są przy tym szczegółowe zalecenia podane 

w odpowiednich przepisach.

Zakres badań powinien umożliwiać wydzielenie na ich 

podstawie warstw geotechnicznych z dokładnością 

odpowiadającą wymaganiom obliczeń nośności i stateczności 

budowli ziemnych.

Do wstępnego rozpoznania podłoża zaleca się stosować 

badania geofizyczne. Cechy podłoża należy ustalać na 

podstawie wierceń lub wykopów badawczych, sondowań i 

innych badań polowych, badań makroskopowych oraz badań 

laboratoryjnych wykonanych wg PN-B-04481:1988 (PN-

88/B-04481). Podłoże powinno być rozpoznane do 

głębokości strefy aktywnej 𝒛𝒎𝒂𝒙 wg PN-B-03020:1981 (PN-81 

/B-03020). 



Punkty badawcze

Liczbę punktów badawczych i odległości pomiędzy punktami w 

terenie należy dostosować do warunków geologicznych. 

▪ w warunkach prostych o nieskomplikowanej budowie 

geologicznej i morfologii oraz jednorodnych warunkach 

gruntowo-wodnych odległość między otworami wzdłuż trasy 

nie powinna przekraczać 200 m a w przekroju poprzecznym 

50 m. Głębokość otworów powinna być nie mniejsza niż 3 m 

w wykopie oraz w niskim nasypie, w nasypie wysokości 

ponad 3 m - nie mniej niż 4 m. Liczbę otworów w 

przekrojach poprzecznych można ograniczyć do 2.

▪ w złożonych warunkach geologicznych odległość między 

przekrojami poprzecznymi nie powinna być większa niż 100 

m, rozstaw otworów w przekroju nie większa niż 30 m, a 

liczba otworów w przekroju co najmniej 3. Głębokość 

otworów powinna wynosić co najmniej: w wykopie oraz w 

niskim nasypie - 4 m, a w nasypie ponad 3 m wysokości -

5 m. 



Punkty badawcze

▪ w przypadku występowania gruntów bardzo ściśliwych 

(torfów, namułów, gytii, kredy jeziornej) otwory powinny 

sięgać co najmniej 3 m poniżej spągu tych utworów.

▪ w terenach osuwiskowych liczba otworów, ich 

rozmieszczenie i głębokość powinny umożliwić odtworzenie 

istniejących lub potencjalnych powierzchni poślizgów. 

▪ w miejscach przepustów głębokość otworów powinna sięgać 

co najmniej 4 m poniżej spodu fundamentu. 



Punkty badawcze

Część wymaganej liczby otworów można zastąpić 

sondowaniami statycznymi lub dynamicznymi, badaniami 

presjometrycznymi i tp.

Liczbę wierceń, wykopów i sondowań należy zwiększyć w celu 

uściślenia lokalizacji warstw gruntów bardzo ściśliwych (o 

module ściśliwości 𝑴𝟎 < 𝟓𝑴𝑷𝒂). 

W warunkach występowania czynnych osuwisk, głębokich 

bagien i torfów, zjawisk krasowych itp. należy przeprowadzić 

badania geologiczno-inżynierskie według indywidualnego 

programu.



Roboty pomiarowe 

Wytyczenie budowli:

Wytyczenie budowli powinno być zgodne z zaprojektowanym, 

uwzględniające punkty charakterystyczne, określające 

usytuowanie budowli w planie i w profilu. Przekroje 

poprzeczne wytyczenia powinny być odległe nie więcej niż 

100 m na odcinkach prostych, a ponadto na poszczególnych 

elementach łuków poziomych, nie rzadziej niż co 50 m.

Robocze punkty wysokościowe:

Punkty należy wyznaczyć nie rzadziej, niż co 250 m, a także 

obok każdego projektowanego obiektu. Miejsca punktów 

wysokościowych należy lokalizować poza granicami 

projektowanej budowli, a rzędne ich określić z dokładnością do 

0,5 cm.



Roboty pomiarowe 

Wyznaczenie obiektów inżynierskich:

Wyznaczanie położenia polega na wytyczeniu osi oraz punktów 

koniecznych do usytuowania obiektów.

Wyznaczenie granic robót ziemnych nasypów i wykopów

Wyznaczenie przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 

ziemnych polega na oznaczeniu krawędzi podstawy nasypu lub 

krawędzi wykopu za pomocą widocznych palików lub wiech w 

odstępach nie większych niż 50 m. Przy wykonywaniu robót 

wykończeniowych należy wyznaczyć palikami podstawę nasypu 

i krawędzie wykopu w odstępach nie większych niż 15 m, a 

ponadto wyznaczyć pochyłości skarp łatami przybitymi do 

palików.



Roboty przygotowawcze

Oczyszczenie terenu pod budowlę

Usunięcie roślinności (darniny, drzew i krzewów), gleby oraz 

istniejących budowli i instalacji należy wykonywać według 

wskazań w projekcie. W pasie drogowym należy rozebrać i 

usunąć budynki i ogrodzenia, dokonać likwidacji studni i 

piwnic, usunąć lub zabezpieczyć instalacje i przewody 

podziemne i naziemne. Stare fundamenty mogą być 

pozostawione, jeżeli wysokość nasypu ponad nimi wynosi co 

najmniej 2 m. Karczowanie pni drzew i krzewów jest 

konieczne, gdy ich grubość przekracza 15 cm. Pnie o grubości 

od 5 cm do 15 cm mogą być pozostawione w przypadku, gdy 

projektowany nasyp ma mieć wysokość większą niż 2 m. Nie 

wykarczowane pnie należy ściąć nie wyżej niż 10 cm nad 

powierzchnią terenu.



Roboty przygotowawcze

Składowanie darniny

Darninę pokrywającą powierzchnię terenu przeznaczonego pod 

budowlę ziemną należy zdjąć i przechować poza granicą robót 

ziemnych nie dłużej niż 30 dni, podlewając w razie potrzeby. 

Płaty darniny układa się w stosy o wysokości do 1 m, 

warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. 

Niewykorzystywaną darninę należy usunąć razem z glebą.

Składowanie ziemi urodzajnej

Ziemię urodzajną w celu późniejszego wykorzystania należy 

zgarnąć w pryzmy o wysokości do 2 m i obsiać mieszankami 

traw ochronnych. 

Dopuszczalny okres składowania wynosi 1 rok.



Roboty przygotowawcze

Usunięcie kamieni i bloków skalnych

Z pasa robót ziemnych należy usunąć kamienie i bloki skalne, 

których wysokość jest większa niż 1/3 wysokości nasypu.

Odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych

Budowę nasypów, a także wykonanie wykopów należy 

poprzedzić wykonaniem przewidzianych w projekcie rowów 

stokowych i robót odwodnieniowych. W razie potrzeby należy 

przewidzieć wcześniejsze osuszenie terenu.

Wykonanie nasypów, wykopów i robót odwodnieniowych 

powinno przebiegać w kolejności zapewniającej stałe 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych.



Roboty przygotowawcze

Wycięcie stopni w zboczach

Gdy teren pod nasyp ma pochylenie większe niż 1:5, należy w 

celu zabezpieczenia nasypu przed zsuwaniem się wyciąć w 

pochyłym zboczu stopnie o wysokości od 0,5 m do 1 m. 

Szerokość stopni należy przyjmować w granicach od 1 m do 

2,5 m, a spadek górnej powierzchni około 4% w kierunku 

zgodnym ze spadkiem zbocza w gruntach słabo 

przepuszczalnych lub przeciwnym do spadku zbocza w 

gruntach o dużej przepuszczalności (co najmniej piaskach 

średnioziarnistych).

Stopnie należy wykonać również w przypadkach poszerzenia 

istniejących nasypów.



Przygotowanie podłoża

Podłoże nie powinno nadmiernie osiadać podczas użytkowania 

drogi. Obliczeniowe osiadanie końcowe powierzchni nasypu po 

wykonaniu podbudowy nie powinno przekraczać 10 cm. 

Osiadania nie powinny powodować deformacji profilu 

nawierzchni, zwłaszcza przy obiektach z mało podatnymi 

fundamentami. Osiadanie podłoża należy obliczać wg PN-B-

03020:1981 (PN-81/B-03020). Obliczenie osiadania podłoża 

nasypu może być pominięte, jeśli do głębokości strefy aktywnej 

𝒛𝒎𝒂𝒙, określonej wg PN-B-03020:1981 p. 3.5.3 (PN-81/B-03020 

– naprężenia dodatkowe mniejsze od 30% pierwotnych), 

występują w podłożu następujące grunty: 

▪ skaliste i kamieniste,

▪ gruboziarniste i drobnoziarniste niespoiste w stanie średnio 

zagęszczonym, zagęszczonym lub bardzo zagęszczonym,

▪ spoiste w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym.



Przygotowanie podłoża

Podłoże budowli ziemnej, którego obliczeniowe osiadanie jest 

większe niż dopuszczalne 10 cm, należy wzmocnić. PN-S-

02205:1998 zaleca następujące sposoby wzmocnienia podłoża:

▪ wymiana gruntów bardzo ściśliwych na nasyp budowlany, 

zwłaszcza z gruntów niespoistych,

▪ przeciążenie wstępne,

▪ czasowe obniżenie poziomu wody gruntowej,

▪ ulepszenie gruntów przez doziarnienie lub stabilizację 

chemiczną, zagęszczenie wgłębne, a zwłaszcza konsolidacja 

dynamiczna,

▪ zbrojenie gruntów,

▪ wykonanie pali wzmacniających lub zagęszczających albo 

wcinek piaskowych,

▪ wbudowanie geotekstyliów.



Przygotowanie podłoża

Sposób wzmocnienia powinien być podany w projekcie 

budowli. Suma obliczonych osiadań końcowych nasypu, 

podłoża wzmocnionego i podłoża rodzimego w okresie jego 

konsolidacji, nie powinna przekraczać 10 cm. 

Podłoża w budowlach drogowych są określane jako słabe, 

wymagające ulepszenia lub wzmocnienia, w następujących 

przypadkach:

a) w podłożu nawierzchni drogowych - grunty nie spełniające 

określonych kryteriów: 

▪ rodzaju i uziarnienia gruntu,

▪ wskaźnika zagęszczenia Is,

▪ modułu odkształcenia E2,

▪ stosunku modułów E2/E1 przekraczających 125% wymaganych 

w normie PN-S-02205:1998.

b) w podłożu budowli ziemnych występują grunty bardzo 

ściśliwe, o małej lub niepewnej wytrzymałości oraz o 

niestabilnej strukturze.



Przygotowanie podłoża

Do słabych podłoży budowli ziemnych należą:

a) grunty o małej wytrzymałości (na ścinanie cu do 50 kPa w 

warunkach bez odpływu, CBR < 3) i bardzo ściśliwe (moduł 

odkształcenia do 5 MPa), przede wszystkim grunty 

organiczne i nasypowe (antropogeniczne),

b) podłoża zawierające grunty o niestabilnej strukturze: 

pęczniejące, zapadowe (lessowe) i ulegające deformacjom 

filtracyjnym (sufozji), podatne na upłynnienie itp.,

c) podłoża w terenie o predyspozycji do osuwisk,

d) podłoża na terenach krasowych i zagrożone deformacjami 

górniczymi.



Grunty organiczne

Według normy PN-86/B-02480 oraz Instrukcji GDDP wyróżnia 

się:

a) grunty próchniczne 2% < Iom < 5%,

b) grunty mineralno-organiczne 5% < Iom < 15% (powstałe w 

zagłębieniach poza dolinami rzek),

c) namuły 5% < Iom < 30%, z podziałem na 

namuły piaszczyste i gliniaste,

d) gytie mineralne 5% < Iom < 30%,

12% < CaCO3 < 80%,

e) gytie organiczne Iom > 30 ,

20% < CaCO3 < 80%,

f) kreda jeziorna CaCO3 > 80%,

g) torfy Iom > 30% (słabo, średnio i silnie 

rozłożone, zamulone).



Grunty organiczne

Cechą charakterystyczną nieskonsolidowanych gruntów 

organicznych jest ich prawie zawsze duża wilgotność 𝒘𝒏 =

𝟏𝟎𝟎 ÷ 𝟐𝟎𝟎𝟎%, duża porowatość, mała wytrzymałość na ścinanie, 

duża ściśliwość oraz znaczna przestrzenna zmienność 

właściwości fizycznych i mechanicznych, a także zmiany tych 

właściwości w czasie. Lepsze parametry geotechniczne mają 

grunty organiczne przykryte nadkładem gruntu rodzimego lub 

nasypowego o miąższości kilku lub kilkunastu metrów. 



Grunty organiczne

Typowe słabe podłoża organiczne występujące na terenach 

bagien dzielą się na trzy grupy:

typ I – bagna zapewniające utrzymywanie się pionowych 

ścian wyciętych w nich wykopów o wysokości do 2 m 

przez czas do 5 dni,

typ II – bagna z gruntów organicznych miękkoplastycznych, 

zalegających na słabych i bardzo ściśliwych namułach i 

gytiach; wcinki w nich zapływają bezpośrednio po 

wykopaniu,

typ III – bagna z gruntów organicznych płynnych, pokrytych 

kożuchem roślinnym.



Grunty antropogeniczne

Zgodnie z normą PN-86/B-02480 grunty (materiały) 

antropogeniczne obejmują odpady stale powstałe w wyniku 

działalności gospodarczej i bytowej człowieka: przemysłowe, 

górnicze, rolnicze, bytowe. 

Do potrzeb oceny geotechnicznej stosuje się ich klasyfikację 

wg DRĄGOWSKIEGO, wydzielającą trzy zasadnicze grupy:

I. Grunty powstałe w wyniku niszczenia pierwotnej struktury 

skał (gruntów), ich przemieszczenia, powtórnego 

zdeponowania bez istotnej zmiany składu mineralnego, a w 

przypadku gruntów niespoistych uziarnienia (np. 

zwałowiska zewnętrzne i wewnętrzne kopalń 

odkrywkowych, hałdy górnicze, nasypy). Grunty te zwykle 

mogą być wykorzystane po wzmocnieniu, jako podłoże 

obiektów budowlanych lub jako materiał do budowli 

ziemnych.



Grunty antropogeniczne

II. Stałe odpady technologiczne w produkcji przemysłowej, 

silnie zróżnicowane pod względem właściwości i 

oddziaływania na środowisko, np. odpady masowe, takie 

jak popioły i żużle z elektrowni wielkich mocy, osady 

poflotacyjne, a także odpady nietypowe, występujące w 

niewielkich ilościach. Właściwości ich są bardzo 

zróżnicowane.

III.Materiały/grunty, stanowiące odpady bytowe, rolnicze, 

budowlane: materiał wysypisk komunalnych, osady z 

oczyszczalni ścieków - zwykle niejednorodne i o dużej 

ściśliwości; grunty zwałowisk budowlanych często nadające 

się do posadowienia budowli ziemnych, ewentualnie 

wymagające dogęszczenia.



Grunty antropogeniczne

Ze względu na warunki składowania w obrębie tych trzech grup 

wyróżnia się:

▪ zwały (grunty nasypowe) - powstałe w wyniku 

mechanicznego lub pneumatycznego transportu i 

składowania (składowiska, zwałowiska, hałdy, nasypy),

▪ osady (grunty namywane) - powstałe w wyniku transportu 

hydraulicznego lub mieszanego mechanicznego i 

hydraulicznego, deponowane w środowisku wodnym 

(składowiska mokre), osadniki, laguny. Osady, w 

odróżnieniu od bezładnych lub gniazdowych struktur 

zwałów, charakteryzują się strukturami warstwowymi, 

związanymi z rozfrakcjowaniem się materiału w środowisku 

wodnym. Właściwości fizyczne i zachowanie się pod 

obciążeniem obu tych podgrup jest zasadniczo odmienne.



Grunty antropogeniczne

Grunty antropogeniczne mogły być formowane w sposób 

kontrolowany, tak pod względem geometrii składowiska czy 

właściwości materiału, jak i oddziaływania na środowisko, lub 

w sposób niekontrolowany, często trudny do określenia.

Odkształcalność podłoży antropogenicznych zalecane jest 

określać na podstawie próbnych obciążeń w dużej skali (np. 

płytą o powierzchni od 0,5 do 4 m2 lub nasypów próbnych). 



Sposoby wzmocnienia podłoża gruntowego 
budowli drogowych

Sposoby wzmocnienia podłoża gruntowego budowli drogowych 

omówiono w „Wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w 

budownictwie drogowym” (Instytut Badawczy Dróg i Mostów 

W-wa 2002).



Sposoby wzmocnienia podłoża gruntowego 
budowli drogowych

Rodzaj podłoża
Zalecane metody 

wzmacniania
Uwagi

Bagna typu III - z grun-
tów organicznych płyn-
nych, pokryte kożuchem 
roślinnym

wymiana pełna słabego 
gruntu; 

do 3 - 5 m;

wypieranie gruntu 
ciężarem nasypu

trudna kontrola, możliwe 
długotrwale osiadania;

wypieranie nasypem i 
wykonanie kolumn 
cementowo-wapiennych

kolumny wzmacniają dolną 
cześć nasypu

Bagna typu II - z gruntów 
organicznych 
miękkoplastycznych, 
bardzo ściśliwych 
namułów, gytii; wcinki w 
nich rozpływają się

wymiana pełna słabego 
gruntu;

do 3 - 5 m;

wypieranie gruntu 
ciężarem nasypu (z 
przeciążeniem, 
wybuchami itp.);

trudna kontrola, niepewne
wyparcie, możliwe 
długotrwałe osiadania;

wypieranie nasypem i 
wykonanie kolumn 
cementowo-
wapiennych;

kolumny wzmacniają dolną 
część nasypu;

wypełnienia z lekkich 
materiałów; nasypy na 
palach lub kolumnach

nasypy do około 2 m; 
podstawa zbrojona 
geotekstyliami itp.



Sposoby wzmocnienia podłoża gruntowego 
budowli drogowych

Rodzaj podłoża Zalecane metody wzmacniania Uwagi

Bagna typu I - z 
gruntów 
organicznych o 
wytrzymałości
zapewniającej 
czasowe 
utrzymywanie się 
pionowych ścian 
wyciętych w nich 
wykopów

wymiana pełna słabego gruntu; do 3 - 5 m; głębiej bez wody;

wymiana częściowa słabego gruntu, 
poduszka gruntowa;

do 2 - 3 m, powyżej wody; 
możliwe długotrwałe 
osiadania;

budowa nasypu etapami, z okresami 
przerw na konsolidację; przeciążenie 
podłoża; ew. dreny pionowe;

prędkość wznoszenia zależy 
od wytrzymałości podłoża; 
budowa długotrwała;

konsolidacja podciśnieniowa, ew. z 
drenami, dociążeniem nasypem;

szybsza konsolidacja, 
zapewniona stateczność 
podłoża;

wymiana częściowa słabego gruntu i 
wykonanie kolumn cementowo-
wapiennych; ew. z dociążeniem 
nasypem;

kolumny wzmacniają dolną 
część budowanego nasypu; 
przeciążenie eliminuje 
późniejsze osiadania;

wibrowymiana, kolumny 
wibrobetonowe;
wypełnienia z lekkich materiałów;

zbrojenie podłoża kolumnami;
nasypy do około 3 m;

nasypy na palach lub kolumnach
podstawa zbrojona 
geotekstyliami itp.



Wybór metod wzmacniania podłoży wg PN-S-
02205

Metody wzmacniania Obiekty nowo 
budowane

Obiekty 
przebudowywane

Obiekty 
remontowane

Wymiana gruntu
Wymiana pełna
Wymiana częściowa
Wypieranie słabego gruntu ciężarem 
nasypu
Wypełnienia nasypów z lekkich 
materiałów

+++
+++
++

++

+++
++
++

++

-
-
-

++

Metody statyczne
Wstępne obciążenie podłoża 
Budowa etapowa nasypu
Przeciążenie podłoża
Wspomaganie konsolidacji drenami 
Wspomaganie konsolidacji podciśnieniem

+++
+++
+++
+++

S

++
+

++
++
S

+
-
+
+
-

Metody wibracyjne
Wibroflotacja
Wibrowymiana - formowanie kolumn z 
kruszywa
Kolumny wibrocementowe i 
wibrobetonowe
Wibrowanie wgłębne podłoża

+++
+++

+++

++

+
+

++

-

-
-

+

-

Wzmacnianie podłoża metodą ubijania 
(konsolidacja dynamiczna)

+++ + -

Mieszanie wgłębne gruntu +++ ++ ++

Pale żwirowo-piaskowe (wbijane, 
wibrowane)

+++ ++ ++

Pale zagęszczające ++ + _

Zagęszczanie gruntów metodą wybuchów +++ S _

Stabilizacja termiczna
Podgrzewanie (spiekanie) gruntu
Mrożenie gruntu

S
S

S
S

S
S

Iniekcja strumieniowa + ++ -H-

Wzmacnianie podłoża z zastosowaniem 
geotekstyliów

+++ +++ ++

Wypełnianie pustek w podłożu ++ ++ +

+++   metody zalecane - dobrze 

znane, powszechnie lub często 

stosowane w kraju, wypróbowane,

++     metody przydatne - znane, 

stosowane w kraju lub łatwe do 

wprowadzenia, wypróbowane,

+       metody możliwe do 

zastosowania - mniej znane lub mało 

przydatne w warunkach przebudowy 

lub remontu obiektu,

- metody nieprzydatne - ogólnie 

nie nadające się do istniejących 

obiektów,

S     - metody specjalne - możliwe 

do zastosowania w szczególnych 

warunkach, mało znane, trudne, 

kosztowne, opanowane przez 

nielicznych lub pojedynczych 

wykonawców.



Zasady wykonywania wykopów

▪ Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z 

wykopu. Odsłonięte podczas wykonywania wykopów źródła 

wody należy ująć za pomocą rowów lub drenów. Wody 

opadowe i źródlane należy odprowadzić rowami poza teren 

robót. Przy ręcznym odspajaniu zaleca się wykonywanie 

wykopów stopniami wysokości nie większej niż 1,5 m.

▪ Dno ukopu wykonać należy ze spadkiem od 2% do 3% w 

kierunku możliwego spływu wody. Dno i skarpy ukopu 

powinny harmonizować z otaczającym terenem według 

wytycznych zawartych w projekcie. Kierunek rekultywacji 

powinien być uzgodniony z terenowymi organami 

administracyjnymi.



Zasady wykonywania wykopów

▪ Dno i skarpy ukopu należy po naniesieniu zdjętej uprzednio 

ziemi urodzajnej, obsiać trawą i roślinami motylkowymi 

oraz obsadzić krzewami lub drzewami.

▪ Głębokość rowów nie powinna przekraczać 40 cm, odległość 

od górnej krawędzi skarpy co najmniej 3 m, lecz nie mniej 

niż wysokość skarpy.



Zasady wykonania nasypów

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego 

osiadania należy:

a) grunty o różnorodnych właściwościach układać warstwami 

jednakowej grubości na całej szerokości nasypu;

b) warstwy gruntu przepuszczalnego układać poziomo, 

warstwy gruntów małoprzepuszczalnych i nieprzepu-

szczalnych (o wartości współczynnika 𝒌𝟏𝟎 < 𝟏𝟎−𝟓𝐦/𝐬) ze 

spadkiem poprzecznym górnej powierzchni około 4%; na 

terenie równinnym lub wododziale spadek powinien być 

obustronny, gdy nasyp jest na zboczu - zgodny z jego 

spadkiem;



Zasady wykonania nasypów

c) styk dwóch przyległych części nasypu, zbudowanych z 

różnorodnych gruntów wykonywać ze stopniami;

d) górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,5 m 

wykonać z gruntów niespoistych, niewysadzinowych, o 

wskaźniku różnoziarnistości co najmniej 5 i współczynniku 

filtracji 𝒌𝟏𝟎 > 𝟔 ∙ 𝟏𝟎−𝟓𝐦/𝐬; w razie braku takiego gruntu 

należy górną warstwę ulepszyć spoiwem (cementem, 

wapnem lub aktywnymi popiołami), grubość warstwy i 

sposób ulepszenia powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową.



Wybór gruntów i materiałów do nasypów

▪ Wskaźnik różnoziarnistości gruntu powinien wynosić co 

najmniej 3. Grunty o mniejszym wskaźniku różnoziarnistości 

można stosować warunkowo, jeżeli wstępne próby na 

poletku doświadczalnym wykażą możliwość uzyskania 

wymaganego zagęszczenia.

▪ Do górnych i dolnych warstw nasypów nieprzydatne są iły i 

inne grunty spoiste o granicy płynności powyżej 60% oraz 

grunty organiczne (o zawartości części organicznych 𝑰𝒐𝒎 >

𝟐%), z wyjątkiem piasków próchnicznych o 𝑰𝒐𝒎 < 𝟓%. Nie 

należy również wykorzystywać gruntów trudnozagęszcza-

lnych, których maksymalna gęstość objętościowa szkieletu 

jest mniejsza niż 𝟏, 𝟔 𝐠/𝐜𝐦𝟑 (nie dotyczy to żużli i popiołów).



Wybór gruntów i materiałów do nasypów

▪ Do górnych warstw nasypów nieprzydatne są także grunty 

spoiste o granicy płynności WL > 35%. W przypadku 

wbudowywania w strefie do 50 cm poniżej powierzchni 

robót ziemnych piasków drobnoziarnistych powinny one 

mieć wskaźnik nośności wnoś > 10.

▪ Średnica ziaren gruntu stosowanego do korpusu nasypu nie 

powinna przekraczać 200 mm. Dopuszcza się stosowanie 

gruntów zawierających kamienie o wymiarach do 500 mm 

pod warunkiem wypełnienia przestrzeni między nimi 

gruntem o drobniejszym uziarnieniu.

▪ W dolnej części nasypu mogą być pozostawione pojedyncze 

kamienie i bloki o wymiarach większych niż 500 mm, jeżeli 

nadkład nasypu ponad nimi wynosi co najmniej 2 m oraz 

możliwe jest zagęszczenie gruntu pomiędzy nimi. Należy 

wówczas przewidzieć specjalne zabiegi umożliwiające 

zagęszczenie gruntu.



Wybór gruntów i materiałów do nasypów

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia

Na dolne 
warstwy nasypów 
poniżej strefy 
przemarzana

1 . Rozdrobnione grunty skaliste 
twarde oraz grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze i 
otoczaki
2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z domieszką 
frakcji zwirowo-kamienistej 
(morenowe) o wskaźniku U > 15 
5. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych 
zwałów (powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęgtowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej poniżej 
2 %

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie

- gdy pory w gruncie skalistym bę-
dą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pyły piaszczyste i pyły

- gdy będą wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski próchnicze, z wyjątkiem 
pylastych piasków próchnicznych

- do nasypów nie wyższych niż 3 
m, zabezpieczonych przed zawil-
goceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o WL < 35 %

- w miejscach suchych lub przejś-
ciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy płynności WL

od 35% do 60%

- do nasypów nie wyższych niż 3 
m: zabezpieczonych przed zawilgo-
ceniem lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej ponad 2 
%

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości większej 
od kapilarności biernej gruntu 
podłoża

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia 
(do 5 lat)

- o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 5 
%

9. iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem drobno-
ziarnistym

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od wody


