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1.Podstawowe informacje w odniesieniu do poprzedniego  katalogu z 2001 r. 

2.Zakres stosowania katalogu 

3.Terminologia warstw konstrukcji nawierzchni 

4.Procedura projektowania 

5.Ruch projektowy i kategorie ruchu 

6.Warunki gruntowo-wodne 

7.Ulepszone podłoże 

8.Typowe konstrukcje nawierzchni 

9.Wymagania materiałowe i technologiczne 

10.Zakres stosowania i wymagania dotyczące mieszanek niezwiązanych 

11.Zakres stosowania i wymagania dotyczące mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi 

12.Zakres stosowania i wymagania dotyczące gruntów stabilizowanych spoiwami 

13.Zakres stosowania i wymagania dotyczące gruntów niewysadzinowych (naturalnych lub 

antropogenicznych) 

14.Podsumowanie 



PODSTAWOWE INFORMACJE W ODNIESIENIU DO 

POPRZEDNIEGO „KTKNS” Z 2001 r. 

1.Wprowadzono zmiany i uściślenia w terminologii konstrukcji nawierzchni 

sztywnych. 

2.Pozostawiono 30-letni okres projektowy. Klasyfikację ruchu oparto o 

sumaryczną liczbę równoważnych osi obliczeniowych w okresie 

projektowym. 

3.Wprowadzono nowe, dostosowane do występujących obciążeń,  

współczynniki służące do przeliczania pojazdów ciężkich na równoważne 

osie obliczeniowe. 

r 



PODSTAWOWE INFORMACJE W ODNIESIENIU DO 

POPRZEDNIEGO „KTKNS” Z 2001 r. 

4. Wprowadzono nową kategorię ruchu bardzo ciężkiego KR7. 

5.Wprowadzono współczynniki szerokości pasa ruchu 

i współczynniki pochylenia niwelety do obliczania ruchu projektowego. 

6.Wprowadzono nieznaczne zmiany w klasyfikacji grup nośności podłoża 

gruntowego nawierzchni i uzupełniono ją o wymagany wtórny moduł 

odkształcenia E2. 

KR7 



PODSTAWOWE INFORMACJE W ODNIESIENIU DO 

POPRZEDNIEGO „KTKNS” Z 2001 R. (c.d.) 

7.Wprowadzono wymóg kontroli nośności gruntu w czasie robót. 

8.Przyjęto trzy poziomy wymaganej nośności na powierzchni dolnych 

warstw konstrukcji nawierzchni, pod podbudową zasadniczą w zależności od 

kategorii ruchu. 

9.Usystematyzowano zasady stosowania warstw odsączającej 

i odcinającej. 



PODSTAWOWE INFORMACJE W ODNIESIENIU DO 

POPRZEDNIEGO „KTKNS” Z 2001 R. (c.d.) 

10.Podano różnorodne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne do 

warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża. 

11.Uwzględniono nowe wymagania sformułowane zgodnie z Normami 

Europejskimi w odniesieniu do kruszyw, cementów, mieszanek betonowych, 

mieszanek niezwiązanych, mieszanek związanych oraz gruntów 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi i wapnem. 



PODSTAWOWE INFORMACJE W ODNIESIENIU DO 

POPRZEDNIEGO „KTKNS” Z 2001 R. (c.d.) 

12.Konstrukcje typowe podane w nowym Katalogu określono na podstawie 

zaawansowanych metod obliczeniowych z zastosowaniem dotychczasowego kryterium 

zmęczeniowego stosowanego w poprzednim Katalogu. Wyniki obliczeń konfrontowano 

z konstrukcjami typowymi w innych krajach o podobnych warunkach klimatycznych. 

Wykorzystano także badania autorów oraz dotychczasowe doświadczenia krajowe. 
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PODSTAWOWE INFORMACJE W ODNIESIENIU DO 

POPRZEDNIEGO „KTKNS” Z 2001 R. (c.d.) 

13.Opracowano nowe wymagania technologiczne dotyczące składników 

betonu, zasad produkcji mieszanek betonowych, transportu i 

wbudowania oraz wymagań dla betonu do nawierzchni drogowych na 

podstawie nowych specyfikacji technicznych. 



ZAKRES STOSOWANIA 

W Katalogu uwzględniono nawierzchnie z płyt betonowych  dyblowanych i 

kotwionych  o ciągłym zbrojeniu oraz niezbrojonych. 



ZAKRES STOSOWANIA 

Katalog obejmuje konstrukcje nawierzchni składające się z górnej warstwy z 

betonu cementowego oraz podbudów wykonanych z mieszanek 

niezwiązanych, betonu asfaltowego, mieszanek związanych spoiwami 

hydraulicznymi, gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 



ZAKRES STOSOWANIA 

Katalog nie obejmuje nawierzchni o górnych warstwach wykonanych z 

elementów prefabrykowanych, kostki kamiennej i kostki betonowej. Nie 

dotyczy także nawierzchni wykonanych z płyt betonowych sprężonych, z 

włóknami rozproszonymi, z betonu wałowanego, z betonu porowatego, z 

betonu piaskowego oraz nawierzchni złożonych (mieszanych) - warstwa 

betonowa ułożona na istniejącej nawierzchni asfaltowej (whitetopping). 



TERMINOLOGIA WARSTW KONSTRUKCJI 

NAWIERZCHNI 



TERMINOLOGIA WARSTW KONSTRUKCJI 

NAWIERZCHNI 

 

NASYP WYKOP 

GRUNT NASYPOWY 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
GRUNT RODZIMY W WYKOPIE 

GÓRNA POWIERZCHNIA ROBÓT 

ZIEMNYCH=SPÓD KONSTRUKCJI 

WARSTWA Z BETONU CEMENTOWEGO 

WARSTWA POŚLIZGOWA 

WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ 

GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY POMOCNICZEJ 

WARSTWA MROZOOCHRONNA 

WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA  



PROCEDURA PROJEKTOWANIA 

1.Zebranie danych wejściowych do projektowania, dotyczących 

warunków geotechnicznych, obciążenia drogi ruchem i warunków 

klimatycznych. 

2.Obliczenie ruchu projektowego i wyznaczenie kategorii ruchu. 
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RODZAJ POJAZDU

SAMOCHODY CIĘŻAROWE BEZ PRZYCZEP

SAMOCHODY CIĘŻAROWE Z PRZYCZEPAMI

AUTOBUSY

KR1 

KR2 

KR3 

KR4 

KR5 

KR6 

KR7 



RUCH PROJEKTOWY I KATEGORIE RUCHU 

RÓWNOWAŻNE OSIE OBLICZENIOWE 

100 kN / 115 kN 



RUCH PROJEKTOWY I KATEGORIE RUCHU (c.d.)  



RUCH PROJEKTOWY I KATEGORIE RUCHU (c.d.)  



PROCEDURA PROJEKTOWANIA 

3.Ustalenie warunków gruntowo-wodnych i grupy nośności podłoża 

gruntowego nawierzchni. 



PROCEDURA PROJEKTOWANIA 

4.Wybór typowego rozwiązania warstwy ulepszonego podłoża oraz dolnych 

warstw konstrukcji nawierzchni w zależności od kategorii ruchu oraz 

rodzaju materiałów przyjętych do poszczególnych warstw. 

5.Ustalenie potrzeby zastosowania warstwy odsączającej i w razie takiej 

potrzeby nadanie tej funkcji warstwie mrozoochronnej lub warstwie 

ulepszonego podłoża. 



ULEPSZONE PODŁOŻE 

KR1 i KR2 



ULEPSZONE PODŁOŻE (c.d.) 

KR3 i KR4 



ULEPSZONE PODŁOŻE (c.d.) 

KR5, KR6 i KR7 



PROCEDURA PROJEKTOWANIA 

6.Wybór typowego rozwiązania górnych warstw konstrukcji 

nawierzchni w zależności od projektowanego materiału 

podbudowy zasadniczej. 

7.Sprawdzenie warunku wymaganej odporności nawierzchni na 

wysadziny. 



TYPOWE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 



TYPOWE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI (c.d.) 



TYPOWE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI (c.d.) 



TYPOWE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI (c.d.) 



PROCEDURA PROJEKTOWANIA 

8.W przypadku niespełnienia warunku wymaganej odporności 

nawierzchni na wysadziny odpowiednie zwiększenie grubości warstwy 

mrozoochronnej lub warstwy ulepszonego podłoża. Ponowne 

sprawdzenie warunku wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny. 



WYMAGANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE 

9. Określenie podstawowych wymagań materiałowych dotyczących wykonania 

poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni. 



WYMAGANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE 



ZAKRES STOSOWANIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIESZANEK 

NIEZWIĄZANYCH 



ZAKRES STOSOWANIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIESZANEK 

ZWIĄZANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI 



ZAKRES STOSOWANIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE GRUNTÓW 

STABILIZOWANYCH SPOIWAMI 



ZAKRES STOSOWANIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE GRUNTÓW 

NIEWYSADZINOWYCH (NATURALNYCH LUB ANTROPOGENICZNYCH) 



WNIOSKI KOŃCOWE 

Katalog : 

1. Uwzględnia dotychczasowe doświadczenia krajowe i zagraniczne w 

zakresie technologii budowy nawierzchni betonowych. 

2. Jest „kompatybilny” z katalogiem nawierzchni podatnych 

3. Rozszerzono zakres konstrukcji nawierzchni w porównaniu z 

istniejącym (wprowadzono m.in. nawierzchnie o ciągłym zbrojeniu 

oraz podbudowy z kruszywa) 

 
Zaproponowano współczynniki agresywności pozwalające na przeliczanie sylwetek pojazdów 

na osie obliczeniowe 100 i 115 kN. Współczynniki te różnią się od dotychczas stosowanych.   

 

Przeprowadzono analizę kryteriów zmęczeniowych nawierzchni betonowych i stwierdzono, 

że stosowane do tej pory kryteria w Polsce są zbliżone do stosowanych w innych krajach.  

 

Ponadto przeanalizowano wpływy klimatyczne w nawierzchniach betonowych i wykorzystując 

własne pomiary ustalono zależności korelacyjne zmian temperatur powietrza od gradientu 

temperatury w płytach betonowych. Zaproponowano wartości gradientów dodatnich i 

ujemnych jakie należy przyjmować w polskich warunkach klimatycznych.  



Dziękuję za uwagę 


