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Streszczenie 
 
W pracy przedstawiono wybrane technologie wykonawstwa kon-
strukcji jezdni dróg lokalnych oraz sposoby wzmacniania podłoża, 
stosowane od kilkunastu lat w procesie budowy i naprawy dróg w wa-
runkach wiejskich. Podano przykłady zastosowań i oceniono efekty 
techniczne oraz ekonomiczne.  
 
Słowa kluczowe: drogi gminne, modelowanie, nośność, wzmoc-
nienie  

 
 
Wstęp 
 
Stan gospodarki na terenach wiejskich i możliwości rozwoju zależą między 
innymi od układu sieci dróg i jakości nawierzchni. Pod względem funkcjonal-
nym niektóre drogi rolnicze można zaliczyć do niższych klas dróg publicz-
nych (głównie powiatowych i gminnych), wobec czego powinno się je projek-
tować według podobnych zasad. Należy jednak zauważyć, że po drogach 
rolniczych – oprócz ruchu maszyn – odbywa się ruch samochodowy o zróż-
nicowanej strukturze (osobowy, ciężarowy o dużej ładowności). Warunki 
eksploatacji dróg na terenach wiejskich są zmienne w czasie (zjawisko se-
zonowości obciążenia ruchem) i lokalnie mogą wystąpić obciążenia charak-
terystyczne dla ruchu ciężkiego o wartości porównywalnej z dopuszczalnymi 
dla dróg krajowych Q = 115 kN. Warunkom eksploatacji przedmiotowych 
dróg powinna więc odpowiadać nie tylko stosowna jakość nawierzchni, lecz 
także dość szeroki zakres nośności. W związku z uwarunkowaniami i pro-
gnozami transportowymi odnośnie do dróg rolniczych obserwuje się w ostat-
nich latach dynamiczne wprowadzanie nowych materiałów i technologii w za-
kresie konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia podłoża gruntowego. Poniżej 
zaprezentowano niektóre aktualne systemy konstruowania nawierzchni i pod-
budowy dróg gminnych oraz wzmacniania podłoża. 
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Wybrane technologie i przykłady konstrukcji jezdni dróg w warunkach 
wiejskich 
 
Technologie stosowane w budowie, modernizacji i naprawach dróg rolniczych 
są zwykle analogiczne do obowiązujących powszechnie w drogownictwie  
i ogólnie można je sklasyfikować jako fizykomechaniczne lub fizykochemiczne. 
 
Technologie fizykomechaniczne. Powszechnie jest stosowany grunt zbro-
jony jako materiał konstrukcyjny, wzmacniający podłoże gruntowe [Sawicki 
1999; Surowiecki 2004; Surowiecki i in. 2001; 2006]. Technologia zbrojenia 
ośrodka gruntowego, wynaleziona w Laboratoire Central Ponts et Chausse-
ess (LCPC) w Paryżu [Long 1978; Long, Schlosser 1978; Schlosser 1972; 
Schlosser i in. 1982] jest analogią zbrojenia betonu – naprężenia rozciągające 
są przekazywane wkładkom, stanowiącym zbrojenie (wzmocnienie), nato-
miast siły ściskające przejmuje ośrodek gruntowy. Wkładki są elementem 
biernym, podejmującym współpracę z ośrodkiem gruntowym pod wpływem 
zewnętrznego obciążenia eksploatacyjnego.  
 
Pierwotnie (lata 60. XX w.) stosowano wkładki stalowe i materiał gruntowy, 
będący ośrodkiem niespoistym. Bardziej ekonomiczne okazały się materiały 
z tworzyw sztucznych (folie, włókniny, tkaniny itp.), powszechnie nazywane 
geotekstyliami, z których wykonywane są także elementy obudowy ścian opo-
rowych, stabilizujących skarpy nasypów i przekopów drogowych [Sawicki 
1999; Surowiecki 2004; Surowiecki i in. 2001; 2006]. W przypadku zbrojenia 
geosyntetykami warunek ośrodka gruntowego niespoistego może zostać uchy-
lony z uwagi na możliwość zapewnienia odpowiedniej współpracy ośrodek 
gruntowy-zbrojenie, poprzez wyprodukowanie materiału wkładek o odpowied-
niej szorstkości.  
 
Istotnym rezultatem badań doświadczalnych, wykonanych w LCPC (Paryż) 
na fizycznych modelach ośrodka niespoistego zbrojonego, skonstruowanych 
w skali laboratoryjnej, jest wyselekcjonowanie tzw. naprężenia początkowego, 
generowanego przez wkładki zbrojenia [Surowiecki 2009]. 
 
Krzywa zniszczenia próbki piasku zbrojonego folią aluminiową, badanej w apa-
racie 3-osiowego ściskania, przedstawiona w płaszczyźnie naprężeń głów-
nych σ1, σ3 (rys. 1), jest wyrażona zależnością: 
 

σ1 = f(σ3) = σ3 tg2(45° + 0,5φ) + σ0           (1) 

gdzie: 
σ0  – naprężenie początkowe; 
φ – kąt tarcia wewnętrznego ośrodka gruntowego. 
 
Stan graniczny naprężeń w ośrodku niespoistym niezbrojonym i zbrojonym, 
wyznaczony z zastosowaniem zasad geotechniki (koło Mohra), przedsta-
wiono na rysunku 2. 
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Rys. 1. Krzywe zniszczenia piasku zbrojonego 

w płaszczyźnie naprężeń głównych σ1, 
σ3, σ0 – naprężenie początkowe 

Fig. 1. Destruction curves of reinforced sand 
in the plane of main stresses; σ1, σ2, σ3 
– initial stresses 

Źródło: opracowanie własne: Source: own elaboration. 
 

 
Źródło: opracowanie własne: Source: own elaboration. 
 
Rys. 2. Ilustracja stanu granicznego naprężeń w ośrodku niespoistym niezbrojonym (1)  

i zbrojonym (2): φ – kąt tarcia wewnętrznego w ośrodku gruntowym niezbro-
jonym; φ* – kąt tarcia wewnętrznego w ośrodku zbrojonym; c* – efekt spój-
ności w ośrodku zbrojonym; τ – wytrzymałość na ścinanie; σ1gr – naprężenie 
główne pionowe w granicznym stanie ośrodka niezbrojonego; σ1gr* – naprę-
żenie główne pionowe w granicznym stanie ośrodka zbrojonego; σ3 – naprę-
żenie poziome jako baza odniesienia 

Fig. 2. Illustrated boundary state of stresses in incohesive medium, non-reinforced (1) 
and reinforced (2): φ – internal friction angle in non-reinforced ground medium;  
φ* – internal friction angle in reinforced medium; c* – cohesion effect in reinforced 
medium; τ – shear strength; σ1gr – principal vertical stress in boundary state of 
non-reinforced medium; σ1gr* – principal vertical stress in boundary state of rein-
forced medium; σ3 – horizontal stress as a basis of reference 

 
Analiza stanu odkształceń i naprężeń fizycznego modelu warstwy ośrodka 
niespoistego zbrojonego prowadzi do wzoru, służącego do oszacowania tzw. 
anizotropowej spójności, która jest skutkiem wzmocnienia [Long 1978; Long, 
Schlosser 1978; Schlosser 1972; Schlosser i in. 1982; Surowiecki 2009]: 
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c* = fa tg (45°+0,5ϕ) (2Δz)–1            (2) 

gdzie: 
fa  – wytrzymałość wkładek na rozciąganie;  
ϕ  – kąt tarcia wewnętrznego ośrodka gruntowego;  
Δz  – pionowy odstęp wkładek.  
 
Uproszczony model konstrukcji jezdni drogowej (na podstawie hipotezy wy-
trzymałościowej Coulomba-Mohra), z założeniem stałego naprężenia pozio-
mego σ2 (odpór poziomy ośrodka) i zwiększającego się obciążenia eksploata-
cyjnego (naprężenie pionowe σ1), przedstawiono na rysunku 3.  
 

 
 

Źródło: opracowanie własne: Source: own elaboration. 
 
Rys. 3. Analiza stanu naprężeń w podłożu pod nawierzchnią drogową: a) schemat 

obciążeń; b) koła Mohra naprężeń pionowych i poziomych; ϕ – kąt tarcia 
wewnętrznego ośrodka gruntowego; σ2 – naprężenie główne poziome, bę-
dące bazą odniesienia; σ11, σ12, σ13 – naprężenia główne pionowe, odpowia-
dające kolejnym stanom granicznym; τn – naprężenie styczne; σn – napręże-
nie normalne jako odpowiednik naprężenia τn 

Fig. 3. Analysis of stresses state in subgrade under road pavement: a) scheme of 
loads; b) Mohr’s circles of vertical and horizontal stresses; φ – internal friction 
angle of ground medium; σ2 – principal horizontal stress being a basis of refe-
rence; σ11, σ12, σ13 – principal vertical stresses corresponding with succes-
sive boundary states; τn – tangential stress; σn – normal stress as an equiva-
lent of τn stress 

a) 

b) 

płaszczyzna 
poślizgu 

slope surface

ścieżka obciążenia I 
path of load I 
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Z kolei na rysunku 4. pokazano uproszczony model konstrukcji jezdni dro-
gowej, zakładając niezmienną wartość naprężenia pionowego σ1 od obcią-
żenia, natomiast zmniejszającą się wskutek zbrojenia wartość parcia boczne-
go σ2. 
 

 
Źródło: opracowanie własne: Source: own elaboration. 

 
Rys. 4. Zmienność wartości kąta tarcia wewnętrznego w funkcji zmiany wartości 

naprężeń poziomych σ2: ϕ – kąt tarcia wewnętrznego ośrodka gruntowego; 
σ1 – naprężenie główne pionowe, będące bazą odniesienia; σ21, σ22, σ23 – 
naprężenia główne poziome, odpowiadające kolejnym stanom granicznym; 
τ – naprężenie styczne 

Fig. 4. Variability of internal friction angle in function of horizontal stress σ2 value 
changes; φ – internal friction angle of the ground medium; σ1 – principal ver-
tical stress being a basis of reference; σ21, σ22, σ23 – principal horizontal 
stresses corresponding to successive boundary states; τ – tangential stress 

 
Zbrojenie gruntu wkładkami geosyntetycznymi (geotekstyliami) powierzch-
niowymi (dwuwymiarowymi) i przestrzennymi (trójwymiarowymi) – jako dość 
atrakcyjne ekonomicznie – doczekało się wielu opracowań w zakresie: cha-
rakterystyki materiału wkładek, rozwiązań analitycznych oraz badań do-
świadczalnych laboratoryjnych i terenowych [Surowiecki i in. 2001; 2006]. 
 
Do przestrzennych systemów geosyntetycznych, charakteryzujących się 
szczególną efektywnością, należą m.in. maty (struktury) komórkowe Geo-
web, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Maty Geoweb są 
przeznaczone przede wszystkim do powierzchniowego umacniania terenu, 
wykonywania podbudów nawierzchni drogowej itp. Produkuje się je z odpo-
wiednio połączonych zgrzeinami pasków geosyntetyku. Istota systemu polega 
na ograniczeniu swobody poprzecznych przemieszczeń ziaren ośrodka 
gruntowego, zamkniętych w przestrzennych komórkach plastra, czyli sekcji 
Geowebu. Mała odkształcalność podłużna materiału (polietylen znacznej 
gęstości) oraz jego elastyczność sprawiają, że po rozłożeniu plastra na macie 
geotekstylnej (która jest warstwą podkładową) i wypełnieniu pustych prze-
strzeni (komórek) dobrze zagęszczalnym materiałem sypkim uzyskuje się 

ścieżka obciążenia II 
path of load II 
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przestrzenną strukturę wzmocnienia o cechach poziomego „materaca”, pod-
ścielającego warstwę np. tłucznia, stanowiącego podbudowę lub nawierzch-
nię drogi. System wzmocnienia składa się z dwóch elementów – poziomej 
warstwy wzmacniającej i poziomo rozścielonej maty podkładowej (włóknina, 
folia itp.). System wymaga minimalnego przygotowania podłoża.  
 
Nawierzchnie z betonu cementowego opisywali m.in. Falińska i Gajger 
[2001], Szydło [2001], Szydło i Mackiewicz [2005] oraz Wołowicki i Palmowski 
[2001]. Zalety tych nawierzchni to: wysoka nośność, odporność na odkształ-
cenia trwałe, bezpieczeństwo (dostateczna szorstkość i sczepność, możli-
wość szybkiego odprowadzenia wody spod kół pojazdów), stosunkowo nis-
kie koszty utrzymania, wykonawstwo bez konieczności użycia maszyn spe-
cjalistycznych. Opracowano poradnik [Szydło, Mackiewicz 2005], zawierający 
informacje o: możliwościach stosowania nawierzchni betonowych na dro-
gach gminnych, sposobach doboru grubości warstw nawierzchni, technologii 
wytwarzania i wbudowywania mieszanek. 
 
Przykład zastosowania technologii [Falińska, Gajger 2001]: droga gminna, 
nawierzchnia z betonu cementowego wykonana na bazie miejscowego kru-
szywa naturalnego (otoczaki) i kruszywa łamanego. W skład mieszanki 
wchodzi 10–15% odpadów przetworzonych w granulat. Recepturę opraco-
wano na Politechnice Krakowskiej. Do budowy dróg lokalnych zaleca się 
stosowanie betonu klasy co najmniej B25. Budowa dróg gminnych o na-
wierzchniach z betonu cementowego jest wg oceny IBDiM technologią nis-
kich kosztów i jednocześnie bardzo dużej trwałości (20–30-letniej). Zasadni-
czą zaletą tych nawierzchni w porównaniu z nawierzchniami ulepszonymi, 
utwardzonymi oraz bitumicznymi jest odporność na działanie intensywnych 
opadów atmosferycznych i spływu wody w sytuacjach zagrożenia powo-
dziowego. Nawierzchnie tych dróg na terenach wiejskich można konstru-
ować sposobem gospodarczym.  
 
Ponadto IBDiM zaleca [Falińska, Gajger 2001]: 
− sporządzenie suplementu do „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

sztywnych”, dotyczącego dopuszczenia materiałów tańszych, pochodze-
nia miejscowego, przeznaczonych na drogi wiejskie; 

− rozważenie możliwości wdrożenia technologii naprawy i modernizacji 
dróg wiejskich, z zastosowaniem praktykowanych w Europie Zachodniej  
i USA nakładek z betonu cementowego, tzw. whitetopping.  

 
Podbudowy dróg gminnych, wykonane z żużli energetycznych i innych mate-
riałów odpadowych opisał Szydło [2001]. W cytowanej publikacji zamiesz-
czone są wyniki badań wytrzymałościowych (cechy fizyczno-mechaniczne) 
podbudów dróg gminnych i rezultaty pomiarów ugięć nawierzchni dróg, posa-
dowionych na tych podbudowach. Podbudowy wykonano z żużli energetycz-
nych z Elektrowni Opole, stabilizowanych cementem oraz cementem i emul-
sją. Oceniono pozytywnie nośność i żywotność badanych konstrukcji. Stwier-
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dzono, że zastosowane żużle są dobrym materiałem na podbudowy dróg 
gminnych. Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny nawierzchni: 
− warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz powierzchnio-

we utrwalenia o minimalnej technologicznej grubości; 
− podbudowa z żużli stabilizowanych cementem i emulsją o grubości 

0,13–0,20 m. 
Konstrukcje te są przystosowane do ruchu kategorii KR2. Taki ruch tworzy 
60 pojazdów ciężarowych w ciągu doby.  
 
Podłoże dróg gminnych, wykonane z materiałów odpadowych, opisane przez 
Konarską [2010]. We Wrocławiu badano laboratoryjnie przydatność popio-
łów z węgla kamiennego (pochodzących z Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. 
w Gdyni) oraz z węgla brunatnego (pozyskanych z Elektrowni Turów S.A.) 
do budowy nasypów drogowych [Konarska, 2010]. Gdy wskaźnik zagęszcze-
nia Is wynosił 0,92–1,00, stwierdzono: 
− dla popiołu lotnego z węgla kamiennego (o uziarnieniu pyłu piaszczyste-

go), w warunkach wilgotności naturalnej wn = 1,3%: spójność c = 2,00–
2,71 kPa, kąt tarcia wewnętrznego ϕ = 42–53°, maksymalną gęstość obję-
tościową szkieletu ρ0 = 1,13·104 N·m–3, wilgotność optymalną wopt = 39%; 

− dla popiołu z węgla brunatnego (o uziarnieniu pyłu, w warunkach wilgot-
ności naturalnej wn = 0,47%) analogicznie: c = 3,50–3,79 kPa, ϕ = 50–52°, 
ρ0 = 1,14·104 N·m–3, wopt = 40,6%. 

 
Badane materiały odpadowe mają różne pochodzenie, tym bardziej zwracają 
uwagę zbliżone parametry zagęszczenia ρ0 i wopt oraz zbliżone duże wartości 
kąta tarcia wewnętrznego i nieznaczna ich zmienność w badanym przedziale 
wskaźnika zagęszczenia. Rezultaty badań dają podstawy do zdecydowanego 
stwierdzenia przydatności tych materiałów do budowy nasypów drogowych.  
       
Typowe konstrukcje nawierzchni z wykorzystaniem UPS, opisane przez Chli-
palskiego [2006] oraz Szczygielskiego [2009]. UPS (uboczne produkty spala-
nia) to technologia, polegająca na utylizacji materiałów poprzemysłowych, do 
których należy m.in. popiół i żużel elektrowniany. Jest to rozwiązanie materia-
łowo-technologiczne, polegające na zastosowaniu materiałów odpadowych 
w celu: 
− wzmocnienia słabego podłoża (ulepszenie naturalnego podłoża albo wy-

miana); 
− wykonania podbudowy pod nawierzchnię w postaci betonu popiołowego 

lub podbudowy z gruntu albo kruszywa ulepszonego popiołami lotnymi.  
 
Jednym z celów opracowania „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
sztywnych” [Chlipalski 2006] jest uproszczenie i ujednolicenie projektowania 
konstrukcji nawierzchni na podłożu o kategoriach G2, G3 i G4 w zakresie 
wszystkich kategorii ruchu, tj. od KR1 do KR6. W „Katalogu...” ujęto dwa 
główne zagadnienia – wzmocnienie słabego podłoża i wykonawstwo podbu-
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dowy. Przedstawiono schematy rozwiązań konstrukcyjnych i zestawienie ta-
belaryczne konstrukcji nawierzchni asfaltowej z podbudową z betonu popio-
łowego oraz z gruntu ulepszonego popiołem i cementem. Podano także pro-
pozycje konstrukcji nawierzchni dróg osiedlowych. 
 
Technologie fizykochemiczne [PPH UTEX 2009; SPOIWEX 2010; UTEX- 
-CENTRUM 2009; Wojciechowski 2009; Zalewski 2004]. Ich istotą jest sto-
sowanie spoiw jako stabilizatora podłoża, podbudowy lub nawierzchni nie-
ulepszonej. W tych technologiach stosuje się: środki jonowymienne: Road-
bond EN-1, UPD (utwardzający preparat drogowy); preparaty Terramix, Sil-
ment, Stabi Drox, Soliter oraz Consolid. Roadbond EN-1 (stabilizator mas 
drogowych) – służy do ulepszania właściwości i stabilizacji gruntowych pod-
łoży i warstw nawierzchni (w efekcie wtórny moduł odkształcenia podłoża E2 
wynosi ponad 120 MPa). UPD, Solitex, Silment CQP15, Silment CQ25 – 
materiały do stabilizacji i wzmacniania gruntu. Umożliwiają konstruowanie 
podłoża nawierzchni dróg przez wykorzystanie gruntu rodzimego, także spo-
istego. Stabi Drox – preparat do stabilizacji chemiczno-hydraulicznej, znaj-
dujący zastosowanie w:  
− trwałej stabilizacji (wzmacnianie, ulepszanie) gruntów gliniastych i wysa-

dzinowych; 
− wykonawstwie tymczasowych gruntowych dróg dojazdowych i placów 

manewrowych; 
− szybkiej budowie ekologicznych dróg osiedlowych i gminnych, z warstwą 

ścieralną w postaci podwójnego powierzchniowego utrwalenia.  
 
Consolid – służy do stabilizacji (ulepszania) warstwy kruszywa (gruntu) po-
chodzącego z przeróbki odpadów budowlanych i zastosowanego jako na-
wierzchnia dróg gruntowych lub podbudowa. Kruszywo jest uzyskiwane  
z odpadów budowlanych, otrzymanych w trakcie prac wyburzeniowych i ro-
bót ziemnych pod nowe inwestycje. Przedmiotowe kruszywo – jako materiał 
finalny – jest przetwarzane z użyciem specjalistycznego sprzętu do recyklingu 
(segregacja, kruszenie, przesiewanie). W tej technologii używane są kompo-
nenty chemiczne: Consolid – płynny produkt chemiczny, działający na zasa-
dzie zmniejszania napięcia powierzchniowego w gruncie; Conservex w for-
mie płynnej, powodujący zmniejszenie kapilar w ośrodku gruntowym; Solidry 
– hydrofobowy produkt w formie proszku, uszczelniający kapilary. Ulepszony 
grunt uzyskuje ograniczoną nasiąkliwość i ma większą nośność niż materiał 
pierwotny. 
 
Podsumowanie 
 
Wobec odbywającego się po drogach rolniczych (publicznych i niepublicz-
nych – wiejskich) ruchu ciężkich maszyn oraz ruchu samochodowego drogi 
te charakteryzują się nawierzchniami o nośności i jakości w bardzo szerokim 
przedziale. Są to więc nie tylko nawierzchnie gruntowe nieulepszone, lecz 
także twarde ulepszone. Funkcję dróg rolniczych spełnia ok. 50% sieci dróg 
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publicznych w Polsce i znacząca długość dróg niepublicznych wiejskich.  
W związku ze strukturą ruchu, występującą na tych drogach, są stosowane 
technologie budowy, wzmacniania i renowacji standardowo obowiązujące  
w budownictwie drogowym. Przedstawione w niniejszym artykule wybrane 
technologie mają swoją historię w aspekcie wdrożeniowym i badawczym. Na 
szczególną uwagę zasługuje przykład dróg gminnych o nawierzchni z pod-
budowami, wykonanymi z żużla energetycznego, pochodzącego z Elektrowni 
Opole. Technologia została zweryfikowana przez Politechnikę Wrocławską 
pomiarami ugięć nawierzchni oraz oceną nośności i trwałości konstrukcji. 
Niekwestionowana wiarygodność badań doświadczalnych funkcjonowania 
tych nawierzchni polegała na tym, że ocenę właściwości wytrzymałościo-
wych w funkcji czasu przeprowadzono na odcinkach doświadczalnych, zało-
żonych na istniejących drogach gminnych, obciążonych rzeczywistymi naci-
skami eksploatacyjnymi.  
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DEVELOPMENT DIRECTIONS  
IN CONSTRUCTION OF PAVEMENT ON THE COUNTRY ROADS 

 
Summary 

 
The paper dealt with selected performance technologies of local roadway 
construction and the manners of road subgrade reinforcement having been 
used over last several years in process of building and repairing the roads 
under rural conditions. Examples of applications were given as well as the 
technical and economic effects were evaluated. 
 
Key words: country roads, modelling, load capacity, subgrade stabilization 
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