
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni drogowej o 
wysokiej jakości z gruntu spoistego jako realizacja 

Tezy 5 opracowania dla GDDKiA pod 
kierownictwem prof. P. Radziszewskiego 

„Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji” 

Mgr inż. Małgorzata Garbacz-Skubis 

Dyrektor techniczny Nascon Sp. z o.o. 



ZRÓWNOWAŻO
NY ROZWÓJ 
„Na obecnym poziomie cywilizacyjnym 

możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest 

taki rozwój, w którym potrzeby obecnego 

pokolenia mogą być zaspokojone bez 

umniejszania szans przyszłych pokoleń na 

ich zaspokojenie” 

 
Our Common Future, (Raport Brundtland) –

przewodnicząca komisji, Gro Harlem Brundtland 
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ROK 2016: Drogi - projektowanie, budowa i 
utrzymanie (wersja EN) https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-

publiczne/zielone-zamowienia/kryteria-srodowiskowe-gpp 

Komisja Europejska podjęła działania 
zmierzające do opracowania wspólnych 
kryteriów dot. zielonych zamówień 
publicznych możliwych do stosowania 
w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. Kryteria zostały 
opracowane dla tych grup 
produktowych, które uznano za 
najbardziej odpowiednie do 
wdrożenia GPP zarówno ze względu 
na wartość zamówień jak i wpływ na 
środowisko. 



BADANIA 

PRZPEROWADZONE  

w latach 2011-2014 

TEZA 5. DO BUDOWY WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH 

NAWIERZCHNI DROGOWYCH 

Będą POWSZECHNIE 

STOSOWANE MATERIAŁY 

„W celu implementacji koncepcji 
zrównoważonego rozwoju należy 
dążyć do (…) recyklingu zasobów 
naturalnych (…)” 

96,9% 
RESPOND

ENTÓW 
UZNAŁO 
TEZĘ ZA 

ISTOSTNĄ  
„Przyjęto, że grono ekspertów zewnętrznych będą tworzyć: 

· przedstawiciele nauki, 

· przedstawiciele biznesu, 

· przedstawiciele organizacji ekologicznych, 

· przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, 

· przedstawiciele administracji publicznej, 

· studenci kierunków związanych z tematyką projektu, 

· przedstawiciele ugrupowań politycznych.” 



ekologia 
Plan budowy dróg na lata 2014-
2023: 3250 km 

30 cm więcej istniejącego gruntu w 
konstrukcji 

8 000 000 m3 wykorzystanego 
gruntu 



Poprzez 
wykorzystanie 
w warstwach 
KONSTRUKCJI 
materiałów 
pochodzących 
z przetworzenia 
istniejących warstw 
nawierzchni oraz 
gruntów 
miejscowych 
w procesie 
stabilizacji 

JAK TO OSIĄGNĄĆ PRZY 
BUDOWIE DRÓG? 



W czym problem?  
CO BLOKUJE TAKIE 
ROZWIĄZANIE? 
Istniejące i powszechnie 
stosowanie stabilizacje oraz ich 
badania są niewystarczające, żeby 
zwiększyć ich zakres 
STOSOWANIA bez zwiększania 
ryzyka utraty jakości 

• Sztywność, Duże ryzyko 
spękań 

• NISKA ODPORNOŚĆ na 
wodę 

• Niska odporność na 
przemarzanie  

• Zmienność materiału 
gruntowego 

>4500 MPa 

~400 MPa 

Tradycyjne stabilizacje 



Co należy zrobić 
żeby 
zrealizować 
tezę? 
• ZASTOSOWAĆ Nowe 

stabilizacje, mogące być 
wykorzystane 
w szerszym zakresie  

• Zwiększyć NACISK na 
nowe, dokładniejsze 
badania stabilizacji 

• Podnieść jakość 
wykonywania robót 

• Wprowadzić odpowiednie 
mechanizmy prawno-
administracyjnE 
i ekonomicznE  

Źródło: „Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-

technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego 

rozwoju”, POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ Instytut Dróg i Mostów 

Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych 



Nowe Badania, 
nowa jakość 
• wysokoprecyzyjne optyczne 

pomiary deformacji pod 

obciążeniem (Cyfrowa 

korelacja obrazu) 

• BADANIA charakterystyki 

zmęczeniowej Materiału 

• MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI  

PN-EN 14227-15  

Część 15: Grunty 

stabilizowane 

hydraulicznie 



• Badania struktury metodą 

ELEKTRONOWEJ MIKROSKOPII 

SKANINGOWEJ 

• ANALIZA CHEMICZNA (EDS) 

• rentgenowska analiza dyfrakcyjna 

(XRD) SKŁADU FAZOWEGO 

Jak zastosować DODATKOWE 
BADANIA? 
Wykorzystać zbadane Parametry 
DO ROZBUDOWANEGO 
PROJEKTOWANIA rozwiązań 
drogowych NP. z wykorzystaniem 
systemów analizy obliczeniowej 
(Uwzględnianie w obliczeniach 
trwałości zmęczeniowej konstrukcji 
nawierzchni),  

Nowe Badania, 
nowa jakość 



Warstwy 
stabilizowane 

ziarnistym 
dodatkiem 

hydrofobowy 
Nowe 
stabilizacje 
WYSOKIE
J JAKOŚCI 

Warstwy 
stabilizowan
e ziarnistym 

dodatkiem 
jonowymienn

ym 

zmiany struktury WIĄZAŃ cementu 

powstanie nowych form krystalicznych 

Katalityczne przyśpieszenie wiązana 

cementu 

zwiększenie modułu odkształcenia 

WARSTWY 

Odcięcie DOSTĘPU WODY Do 

KONSTRUKCJI 

ZWIĘKSZONA mrozoodporność 

Podatność Warstwy, BRAK 

SPĘKAŃ 

optymalny moduł SPRĘŻYTOŚCI 



2017 r. - 
ZARZĄD
ZENIE 
DYREKT
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GENERA
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TRAD 




