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Schemat i nazwy warstw konstrukcji nawierzchni sztywnych oraz warstwy ulepszonego podłoża

Konstrukcja 
nawierzchni 

(nawierzchnia) 

Górne warstwy 
konstrukcji 
nawierzchni 

Warstwa nawierzchniowa 
(płyta niedyblowana, dyblowana i kotwiona, zbrojona) 

Warstwa poślizgowa 

Warstwa podbudowy zasadniczej 

Dolne warstwy 
konstrukcji 
nawierzchni 

Warstwa podbudowy pomocniczej 

Warstwa mrozoochronna 

Podłoże gruntowe 
nawierzchni 

Warstwa ulepszonego podłoża 

Grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy w nasypie, zakwalifikowany do jednej z grup nośności 
podłoża od G1 do G4. 

 



Określenie liczby równoważnych osi standardowych

N115 = f1 ∙ f2 ∙ f3 ∙ (N
C

 ∙ rC + NC+P ∙ rC+P + NA ∙ rA) 



Współczynniki przeliczeniowe pojazdów ciężkich na równoważne osie standardowe 115 kN dla nawierzchni sztywnych

Lp. Typ pojazdu ciężkiego Przykładowe rodzaje sylwetek Współczynnik przeliczeniowy r 

1 
Samochody ciężarowe bez 
przyczep 
C 

 

 

0,130 

2 
Samochody ciężarowe 
z przyczepami 
C+P 

 

     

     

1,483 

3 
Autobusy  
A 

 

 

0,199 

 



Współczynnik obliczeniowego pasa ruchu f1

Lp. 
Liczba pasów ruchu  
w przekroju drogi 

Współczynnik f1 

Dwa kierunki ruchu  
w przekroju drogi 

Jeden kierunek ruchu 
w przekroju drogi 

1 1 1,00 1,00 

2 2 0,50 0,90 

3 3 0,50 0,70 

4 4 0,45 0,70 

5 5 0,45 0,70 

6 6 i więcej 0,35 0,70 

 



Współczynnik szerokości pasa ruchu f2  oraz współczynnik pochylenia niwelety f3

Lp. Szerokość pasa ruchu (s) Współczynnik f2 

1 s ≥ 3,50 m 1,00 

2 3,00 ≤ s < 3,50 m 1,06 

3 2,75 ≤ s < 3,00 m 1,13 

4 s < 2,75 m 1,25 

 

Lp. Pochylenie niwelety drogi (i) Współczynnik f3 

1 i < 6% 1,00 

2 6% ≤ i < 7% 1,10 

3 7% ≤ i < 9% 1,25 

4 9% ≤ i <10% 1,35 

5 i ≥ 10% 1,45 

 



Klasyfikacja ruchu projektowego dla nawierzchni sztywnych

Kategoria ruchu 
N115 – sumaryczna liczba równoważnych osi standardowych 115 kN w całym okresie projektowym  

[w milionach osi 115 kN na pas obliczeniowy] 

KR0 N115     ≤ 0,017 

KR1 0,017 <    N115     ≤ 0,06 

KR2 0,06 <    N115      ≤ 0,28 

KR3 0,28 <    N115      ≤ 2,40 

KR4 2,40 <    N115      ≤ 6,00 

KR5 6,00 <    N115      ≤ 16,00 

KR6 16,00 <    N115      ≤ 38,00 

KR7 N115      >    38,00 

 



Wybór typowego rozwiązania górnych warstw konstrukcji nawierzchni

We wszystkich nawierzchniach betonowych w celu zapewnienia właściwej współpracy płyt w szczelinach stosuje się 
dyble (szczeliny poprzeczne) oraz kotwy (szczeliny podłużne) dla kategorii ruchu KR3-KR7. W przypadku 
nieprawidłowego zastosowania dybli (błędy projektowe i wykonawcze) może dojść do zniszczenia płyty betonowej 
przy szczelinach dyblowanych, wykruszania, pękania oraz ograniczenia współpracy płyt. Parametry i rozstaw dybli oraz 
kotew należy zastosować jak w KTKNSz.

Aby zminimalizować przypadkowe pękanie płyt betonowych odstępy między szczelinami powinny być dobrane w 
zależności od grubości płyty. Dodatkowo układ geometryczny wyodrębnionych płyt nie powinny mieć narożników o 
kącie mniejszym niż 60 stopni.

Dla typowych konstrukcji nawierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pieszych lub dla rowerów o grubości 
płyty betonowej 16 cm należy stosować odstępy pomiędzy szczelinami 2,5 m, natomiast dla płyty betonowej 14 cm –
2,0 m. Dla pozostałych rodzajów nawierzchni betonowych należy nie przekraczać tzw. długości krytycznej płyty Lkryt, 
według zależności: 

Lkryt = (22÷24)h

gdzie: 
Lkryt – długość krytyczna płyty [m], 
h – grubość płyty [m].



Nawierzchnie przeznaczone do ruchu bardzo lekkiego (KR0)



Nawierzchnie zatok przystankowych



Nawierzchnie parkingów
i jezdni manewrowych w obrębie parkingów 



Nawierzchnie przeznaczone do ruchu pieszych lub rowerów 



Wymagania i zakres stosowania nawierzchni betonowych w zależności od kategorii ruchu



Wymagania dla geowłókniny stosowanej pomiędzy płytą betonową i podbudową zasadniczą z mieszanek 
związanych spoiwami hydraulicznymi oraz z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Lp. Właściwości Jm. Wymagania Metoda badań według normy 

1 Gramatura / masa powierzchniowa g/m2 450-550 
Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania. 

2 

Wytrzymałość na rozciąganie 

- wzdłuż pasma 

- wszerz pasma 

 

kN/m 

kN/m 

 

≥ 20 

≥ 20 

Błąd! Nie można odnaleźć źródła 
odwołania. 

3 Grubość przy nacisku 20 kPa mm ≥ 2 
Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania. 

4 
Wodoprzepuszczalność prostopadła do 
płaszczyzny geowłókniny, h=50 mm 

l/m2s ≥ 45 
Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania. 

5 
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie 
geowłókniny przy nacisku 20 kPa, przy 
spadku hydraulicznym i=1 

10-6 m2/s ≥ 4,0 
Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania. 

 



Dziękuję za uwagę


