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Geotechnika

Posadowienia obiektów infrastruktury trans-

portu lądowego stanowią istotny problem, w 

związku z realizowanymi w kraju budowami 

oraz modernizacjami sieci dróg i autostrad. 

Budowle ziemne są nieodłącznym ich elemen-

tem. Podejmowane są na szeroką skalę bada-

nia nośności, trwałości i wrażliwości konstrukcji 

jezdni drogowych. Niezwykle często wystę-

pują jednak problemy zniszczeń konstruk-

cji nawierzchni spowodowanych awariami 

nasypów drogowych. Ma na to wpływ wiele 

czynników: złożone i skomplikowane warunki 

geologiczno-inżynierskie podłoża, nieodpo-

wiedni dobór materiału korpusu nasypu, nie-

prawidłowe wykonawstwo i zabezpieczenie 

korpusu, brak monitoringu, powodzie, wpływy 

czynników atmosferycznych.

 Istnieje potrzeba prawidłowego rozpo-

znania podłoża gruntowego, projektowania i 

wykonania nasypów z zastosowaniem odpo-

wiednich sposobów wzmocnienia podłoża i 

zabezpieczenia samej budowli ziemnej. Male-

jące zapasy naturalnych gruntów do budowy 

nasypów stwarzają konieczność korzystania 

z gruntów antropogenicznych co sprawia, że 

istnieje potrzeba indywidualnego potraktowa-

nia takich  budowli w zakresie projektowania i 

kontroli jakości, ponieważ nie ma w tym zakre-

sie stosownych zapisów normowych.

 W pracy zasygnalizowano niektóre z waż-

nych współczesnych problemów inżynierii 

transportowej występujących na nowo bu-

dowanych oraz modernizowanych obiektach 

drogowych. Przeprowadzono dyskusję na 

temat sposobów dokonywania ocen statecz-

ności skarp nasypów drogowych, otrzymywa-

nych zapasów stateczności oraz interpretacji 

uzyskanych wyników w konkretnych przypad-

kach posadowień nasypów komunikacyjnych 

w aspekcie procedur wprowadzonych przez 

Eurokod 7. Oceniono możliwości stosowa-

nia gruntów antropogenicznych do budowy 

nasypów komunikacyjnych. Przedstawione 

spostrzeżenia są wynikiem analiz ocen statecz-

ności skarp nasypów drogowych, przeprowa-

dzonych na wielu obiektach komunikacyjnych, 

charakteryzujących się dużą zmiennością wa-

runków posadowienia.

Zapasy stateczności skarp i nasypów

Dążąc do optymalnego projektowania oraz 

przewidywania zachowania się skarp i zboczy 

wykorzystuje się wiele propozycji metod obli-

czeniowych ich oceny stateczności.

 W grupie teoretycznych metod wymiaro-

wania zboczy opartych na teorii plastyczności 

dominują metody granicznego stanu napręże-

nia oraz inżynierskie metody równowagi gra-

nicznej. Teoria stanów granicznych w ujęciu 

statycznym umożliwia określenie związków 

między kształtem skarpy, granicznym obcią-

żeniem naziomu i stanem naprężenia w ca-

łym masywie. Metoda kinematyczna polega 

na poszukiwaniu dozwolonych pól prędkości 

odkształcenia, odpowiadających różnym me-

chanizmom płynięcia [9]. 

 Metody równowagi granicznej zaliczane są 

do fundamentalnych metod analizy statecz-

ności skarp i zboczy, stosowanych w praktyce 

inżynierskiej. Zakłada się w nich występowanie 

stanu granicznego na pewnych powierzch-

niach zlokalizowanego poślizgu. Przyjmując 

pewien mechanizm odkształcenia lub znisz-

czenia wzdłuż powierzchni poślizgu, analizuje 

się układ sił związany z tym mechanizmem. 

Współczesny rozwój metod numerycznych 

(metody różnic skończonych MRS, elementów 

brzegowych MEB, a przede wszystkim metody 

elementów skończonych MES) oraz modeli 

konstytutywnych gruntu, stawia analizy obli-

czeniowe na czele narzędzi badawczych, sto-

sowanych do rozwiązywania wielu zagadnień 

brzegowych geotechniki, w tym stateczności 

skarp i zboczy.

 Pomimo wielu badań brak jest przepisów 

normowych i wytycznych dotyczących projek-

towania budowli ziemnych posadowionych 

w złożonych i skomplikowanych warunkach 

geologiczno-inżynierskich. Duża liczba trud-

nych do ustalenia niewiadomych sprawia, że 

brakuje pewności zachowania stateczności 

nasypów drogowych.

 We wcześniejszej pracy [3] Autorzy przed-

stawili szczegółową dyskusję na temat stoso-

wanych do niedawna w praktyce inżynierskiej 

zasad sprawdzania stateczności drogowych 

budowli ziemnych, wymieniając m.in.:

- przyjmowanie zachodzenia określonego 

prawdopodobieństwa wystąpienia osuwiska, 

jako: bardzo mało prawdopodobnego (F > 

1,5), mało prawdopodobnego (1,3 < F < 1,5), 

prawdopodobnego (1,0 < F < 1,3) oraz bardzo 

prawdopodobnego (F < 1,0) – [12], [18];

- postanowienia polskiej normy PN/B-

03010:1983 [13], zawierające jedynie zalecenia 

odnoszące się do sprawdzenia stateczności 

ogólnej ściany oporowej lub uskoku naziomu 

(potencjalnego osuwiska) – przy uwzględnia-

nych wartościach charakterystycznych obcią-

żeń i parametrów geotechnicznych wartości 

współczynnika korekcyjnego m (będącego 

odwrotnością współczynnika bezpieczeństwa 

F) wynoszą: m = 0,90 ÷ 0,85; F =1,11 ÷ 1,18 – 

zależnie od obciążenia naziomu uskoku i są-

siedztwa zabudowy;

- postanowienia Rozporządzeń Ministra Trans-

portu i Gospodarki Morskiej [19], [20], wymaga-

jące zachowania współczynnika stateczności F 

nie mniejszego niż 1,5 (z przyjęciem oblicze-

niowych wartości obciążeń - oraz parametrów 

geotechnicznych);

oraz postanowienia Eurokodu 7 w zakresie sto-

sowania metody „pasków”.

 Projektowanie zgodnie z Eurokodem 7 wy-

maga wykazania, że obliczeniowe skutki od-

działywań E
d
 są nie większe niż odpowiadający 

im obliczeniowy opór R
d 

:
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Analiza stateczności prowadząca do wyzna-

czenia minimalnej wartości wskaźnika sta-

teczności F
min

 powinna uwzględniać wartości 

obliczeniowe parametrów geotechnicznych, 

oddziaływań i oporów, uzyskiwanych poprzez 

zastosowanie współczynników częściowych. 

W powszechnie stosowanych, inżynierskich 

metodach analizy stateczności (tzw. meto-

dach „pasków”) moment obracający należy 

traktować jako skutek oddziaływań M
ed

, a od-

powiadający mu moment utrzymujący – jako 

opór wobec tych oddziaływań M
Rd

. Wskaźnik 

stateczności w ujęciu Eurokodu 7 defi niuje za-

leżność:
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gdzie:

R
ed,i

 – obliczeniowy opór gruntu na ścinanie 

wzdłuż podstawy i-tego bloku (paska),



i
– kąt nachylenia podstawy i-tego bloku do 

poziomu,

W
d,i

 – obliczeniowy ciężar i-tego bloku,

Q
d,i

 – obciążenie zewnętrzne przyłożone do i-

-tego bloku.

 Przy takim podejściu minimalny wskaźnik 

stateczności powinien być nie mniejszy od 

jedności. Warunek (1) implikuje diametral-

nie odmienne (od tradycyjnie stosowanego) 

podejście do oceny stateczności, w którym 

obliczenia wykonywano z uwzględnieniem 

charakterystycznych wartości oddziaływań i 

reakcji gruntu, a wymagany zapas stateczności 

osiągano poprzez przyjmowanie odpowiednio 

wysokiej wartości dopuszczalnej F
dop

.

 Zapisy Eurokodu 7 pośrednio wprowadza-

ją warunek, że nie jest dopuszczalne w obli-

czeniach stateczności przyjmowanie braku 

sił poziomych między blokami. Wyklucza to 

stosowanie do analizy stateczności skarp po-

pularnej metody Felleniusa, jak również wersji 

metody Janbu, w której rozpatruje się tylko 

pionowe reakcje między blokami [8]. Z uwagi 

na to ograniczenie, do przeprowadzania ana-

liz inżynierskich stateczności skarp drogowych 

nadaje się popularna metoda Bishopa (uprosz-

czona) [6], która spełnia warunek równowagi 

momentów sił oraz rzutów sił poziomych (rys. 

1). W metodzie tej, wskaźnik stateczności po 

wprowadzeniu stosownych współczynników 

częściowych opisuje uogólniony wzór (3):

gdzie: 

c
k,i

 – wartość charakterystyczna spójności grun-

tu zalegającego w podstawie i-tego bloku,

�
k,i 

– wartość charakterystyczna kąta tarcia we-

wnętrznego gruntu zalegającego w podsta-

wie i-tego bloku,

b
i 
– szerokość i-tego bloku,



i
 – kąt nachylenia podstawy i-tego bloku do 

poziomu,

W
k,i

 – charakterystyczna wartość ciężaru i-tego 

bloku,

G
k,i

 – charakterystyczna wartość obciążenia sta-

łego działającego na i-ty blok,

Q
k,i

 – charakterystyczna wartość obciążenia 

zmiennego działającego na i-ty blok.

 Do chwili wprowadzenia w 2011 roku Za-

łącznika Krajowego [17], rekomendującego 

stosowanie podejścia obliczeniowego 3 w 

przypadku oceny stateczności ogólnej skarp, 

Eurokod 7 nie podawał kryteriów doboru po-

dejść obliczeniowych. Do analizy stateczności 

można było zatem zastosować jedno z trzech 

(a faktycznie czterech) podejść obliczenio-

wych, różniących się sposobem przyjmowania 

wartości poszczególnych współczynników 

częściowych (tabela 1):

 W podejściu obliczeniowym 1 kombinacja 

1 (DA1-1) zwiększano wartości sił destabilizują-

cych oraz obciążeń zewnętrznych, mnożąc je 

przez stosowne wartości częściowych współ-

czynników �
G
 i �

Q
, natomiast wartości sił oraz 

oddziaływań utrzymujących nie były mody-

fi kowane, podobnie jak wartości charaktery-

styczne parametrów wytrzymałości gruntów 

nie były również redukowane.

- podejściu 1 kombinacja 2 (DA1-2) zwiększano 

wartości obciążeń zewnętrznych oraz zmniej-

szano wartości parametrów wytrzymałości, re-

dukując je przy zastosowaniu współczynników 

częściowych �
tan� i �c

.

- w podejściu 2 (DA2), podobnie jak w podej-

ściu 1 kombinacji 1, stosowane były odmien-

ne parametry częściowe do oddziaływań oraz 

sił utrzymujących i destabilizujących, ale nie 

zmniejszano charakterystycznych wartości pa-

rametrów wytrzymałości. Redukcji podlegały 

opory ścinania na powierzchni poślizgu (dzie-

lono je przez współczynnik �
R;e 

).

- podejście 3 (DA3) jest bardzo podobne do 

podejścia 1 kombinacji 2. Jedyną różnicą jest 

traktowanie wszystkich oddziaływań na pod-

łoże jako oddziaływania geotechniczne, co 

sprowadza się do przyjmowania charaktery-

stycznych wartości stałych obciążeń zewnętrz-

nych, stosując �
G
 = 1,0. Obciążenia zmienne 

zewnętrzne należy przemnożyć przez współ-

czynnik �
Q
 = 1,3.

 Autorzy w publikacjach [4], [5] wskazywa-

li na konsekwencje wyboru poszczególnych 

podejść obliczeniowych, które znacząco wpły-

wały na wartość współczynnika stateczności, 

a w konsekwencji na ocenę bezpieczeństwa 

eksploatacji nasypu drogowego.

 Załącznik Krajowy [17] zalecając stosowa-

nie podejścia 3 znacząco ułatwił wykonywanie 

analiz stateczności ogólnej skarp, w szczegól-

ności osobom z mniejszym doświadczeniem. 

Wszystkie oddziaływania na podłoże są trakto-

wane jako oddziaływania geotechniczne, co 

sprowadza się do stosowania charakterystycz-

nych wartości stałych obciążeń zewnętrznych 

poprzez przyjęcie �
G
 = 1,0. Z kolei obciążenia 

zmienne zewnętrzne działające na bryłę osu-

wiskową należy przemnożyć przez współ-

czynnik �
Q
 = 1,3 oraz zmniejszyć wartości pa-

rametrów wytrzymałości gruntów na ścinanie, 

redukując je za pomocą stosownych wartości 

współczynników częściowych �
tan� i �c

. 

 Jak wskazują przedstawione w dalszej czę-

ści pracy wyniki przeprowadzonych ocen sta-

teczności wybór podejścia 3 w wielu przypad-
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Współczyn-
niki

częściowe

Podejścia obliczeniowe

1
2 3

kombinacja 1 kombinacja 2

A

�
G

1,35 1,0 1,35 1,0*

�
Gfa� 1,0 1,0 1,0 1,0

�
Q

1,5 1,3 1,5 1,3*

M

�
tan�'

1,0 1,25 1,0 1,25

�
c'

1,0 1,25 1,0 1,25

�� 1,0 1,0 1,0 1,0

R �
R;e

1,0 1,0 1,1 1,0
*/ oddziaływania te traktuje się jako oddziaływania 

geotechniczne

Tab. 1. Wartości współczynników częściowych 

zalecanych do stosowania 

w analizie stateczności skarp
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kach obliczeniowych może być dyskusyjne, w 

szczególności w warunkach słabego rozpo-

znania warunków podłoża gruntowego. Jed-

nym z argumentów za wprowadzeniem tego 

podejścia była łatwość zastosowania do obli-

czeń numerycznych, w szczególności w meto-

dzie elementów skończonych z uwagi na brak 

konieczności stosowania różnych współczyn-

ników częściowych dla oddziaływań utrzy-

mujących i destabilizujących, co występuje w 

podejściu 1 kombinacja 1 oraz w podejściu 2. 

Dyskusja ocen stateczności skarp nasypów 

komunikacyjnych (według Eurokodu 7)

Do dyskusji dotyczącej doboru sposobu prze-

prowadzania oceny stateczności skarp nasy-

pów drogowych oraz interpretacji uzyskanego 

zapasu stateczności przeprowadzonych na 

podstawie zaleceń Eurokodu 7 wykorzystano 

wyniki obliczeń przeprowadzone w kilkudzie-

sięciu przekrojach nasypu modernizowanej (w 

latach 2009/2011) Drogi Ekspresowej S-8 (na 

odcinku Wrocław-Syców), charakteryzującego 

się dużą zmiennością warunków posadowie-

nia. Uzyskane oceny odniesiono do wymagań 

dotyczących stateczności skarp stawianych 

przez przepisy krajowe [19, 20]. Prace zaplano-

wane objęły m.in. budowę nowych nasypów 

drogowych na odcinku 22,5 km, o zmiennej 

wysokości do 8,6 m nasypów (przy nachyle-

niu skarp 1:1,5). Warunki posadowienia nasy-

pów okazały się zmienne, stopień złożoności 

warunków geotechnicznych zmienia się od 

prostego do skomplikowanego. W fazie prac 

koncepcyjnych nad projektem trasy drogo-

wej rozważano wykonanie nasypów z gruntu 

niespoistego w postaci piasku średniego lekko 

zaglinionego o niewielkiej spójności.

Do analiz stateczności wykorzystano autorski 

program SMB, w którym zastosowano zmo-

dyfi kowaną metodę Bishopa. Jako wartość 

wymaganą (dopuszczalną) wskaźnika statecz-

ności przyjęto F
dop

 = 1.00
 
. Uwzględniono obli-

czeniowe wartości parametrów, co według Eu-

rokodu 7 [15] powinno zapewnić odpowiedni 

zapas stateczności.

 W celach porównawczych przeprowadzo-

no również analizy odnoszące się do „podej-

ścia tradycyjnego” (CA), uwzględniającego 

charakterystyczne wartości parametrów geo-

technicznych. Wartość wymaganą wskaźni-

ka stateczności przyjęto w tym przypadku 

zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem 

MTiGM [20]. Na rysunku 2 pokazano wyniki 

obliczeń stateczności w km 7+120 „podejścia 

tradycyjnego”.

 W obliczeniach stateczności uwzględnio-

no cztery podejścia obliczeniowe Eurokodu 7. 

Na rys. 3 przedstawiono przykładowe wyniki 

uzyskane w podejściu obliczeniowym 3, przy 

każdym z typów podłoża gruntowego. Wykres 

przedstawia zależność minimalnej wartości 

wskaźnika stateczności F
min

 w danym przekroju 

obliczeniowym od wysokości nasypu.

 
2. Droga Ekspresowa S-8 Wrocław-Syców, przekrój w km 7+120. Wyniki obliczeń stateczności w 

podejściu tradycyjnym zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM  [20]

3. Wyniki oceny stateczności podejścia obliczeniowego 3 przy poszczególnych typach 

podłoża (1 – grunty spoiste twardoplastyczne, 1a – grunty spoiste plastyczne i rzadziej 

twardoplastyczne, 2 – grunty niespoiste, 3 – nienośne grunty organiczne)

 

4. Porównanie wyników obliczeń stateczności w przekrojach nasypu projektowanego na 

podłożu z gruntów spoistych w stanie plastycznym dla poszczególnych  podejść oblicze-

niowych Eurokodu 7 oraz przy podejściu tradycyjnym (CA – Classical Approach)
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 Wyniki uzyskane we wszystkich podejściach 

w przekrojach, w których występuje dostatecz-

nie nośne podłoże nośne (typ podłoża 1, 1a i 

2) wykazują wyraźną zależność stateczności 

nasypu od jego wysokości. Punkty obrazujące 

obliczone wartości 
 

F
min

 układają się w krzy-

wą wykładniczą, co wiązać należy głównie ze 

spójnością gruntów nasypu i podłoża. Skarpy 

nasypu o wysokości powyżej 7,0 m nie wyka-

zują już wyraźnego zmniejszania się wartości 

wskaźnika stateczności z dalszym wzrostem 

wysokości nasypu. Porównywalne pod wzglę-

dem warunków gruntowych nasypy wysokie 

charakteryzują się o około 20% mniejszym za-

pasem stateczności niż w przypadku nasypów 

niskich.

 Na rys. 4 podano przykład zestawienia wy-

ników przy podłożu gruntowym ukształtowa-

nym z gruntów spoistych w stanie plastycz-

nym. W poszczególnych seriach zamieszczono 

wyniki uzyskane w analizowanych podejściach 

obliczeniowych oraz w podejściu tradycyjnym. 

Porównywanie wyników podejść obliczenio-

wych Eurokodu 7 oraz tradycyjnego może 

okazać się mylące, z uwagi na zróżnicowane 

wymagania odnośnie do zapasów statecz-

ności nasypów. Podejścia obliczeniowe Euro-

kodu 7 wymagają, aby wartość minimalnego 

wskaźnika stateczności była większa od jedno-

ści, natomiast wymagany zapas stateczności 

podejścia tradycyjnego wynika z przepisów 

krajowych (przy nasypach drogowych o wy-

sokości powyżej 6,0 m wymagana wartość 

wskaźnika stateczności wynosi F
min 

=1,50). W 

innych krajach europejskich wartość ta zawiera 

się w przedziale F
dop 

=1,30-1,50. Z powyższego 

względu, w podejściu tradycyjnym określono 

dodatkowo wartość pomocniczego wskaźnika 

stateczności, zwanego współczynnikiem prze-

projektowania ODF (over-design factor):

dopF
FODF min     (4) 

 

 Wartości ODF > 1 oznaczają wyższy od wy-

maganego zapas stateczności. Na wykresie rys. 

3 serię wyników ODF podejścia tradycyjnego 

oznaczono symbolem CA/1,50.

 Porównanie uzyskanych wyników wskazuje 

wyraźnie, że w przypadku analizy stateczności 

skarp nasypów drogowych poszczególne po-

dejścia obliczeniowe nie były równoważne, 

pomiędzy skrajnymi wynikami uzyskanymi w 

podejściu obliczeniowym 1 kombinacja 1 (DA1 

C1) i podejściu 2 (DA2)  – maksymalne różni-

ce wynoszą około 60% wartości dla podejścia 

obliczeniowego 2. Wskazane w Załączniku 

Krajowym [17] podejście obliczeniowe 3 daje 

wyniki mieszczące się w środku między war-

tościami skrajnymi podejścia DA1 C1 oraz DA2. 

Zatem dobór podejścia obliczeniowego w 

konkretnym zadaniu winien być poprzedzony 

dogłębną analizą uwarunkowań geotechnicz-

nych, uwzględniających m.in. kategorię geo-

techniczną zadania, stopień złożoności warun-

ków geotechnicznych i stopień rozpoznania 

podłoża gruntowego. W przypadkach słabego 

stopnia rozpoznania warunków podłoża, przy 

dużej zmienności gruntów występujących 

w analizowanym masywie gruntowym, bądź 

przy występowaniu nasypów niekontrolowa-

nych zastosowanie podejścia obliczeniowego 

3 może nie zapewnić wymaganego zapasu 

stateczności, w takim przypadku należałoby 

dodatkowo sprawdzić spełnienie warunku sta-

teczności dla najbezpieczniejszego podejścia 

2, w którym uzyskuje się najmniejsze wartości 

wskaźnika stateczności. Również sprawdzenie 

stateczności według podejścia obliczeniowe-

go 2 byłoby korzystne w przypadku ustalania 

wartości parametrów wytrzymałości metoda-

mi pośrednimi (na przykład wyłącznie na pod-

stawie zależności korelacyjnych).

 Najwyższe wartości wskaźników stateczno-

ści daje podejście DA1-1, w którym co bardzo 

istotne, analizę stateczności przeprowadza się 

z uwzględnieniem tylko charakterystycznych 

wartości parametrów wytrzymałości. To po-

dejście może być wybierane w przypadku, gdy 

wartości parametrów wytrzymałości gruntów 

zostały wyznaczone metodami laboratoryjny-

mi i polowymi, zapewniającymi wysoki sto-

pień rozpoznania warunków geotechnicznych 

całego analizowanego masywu gruntowego. 

Wówczas analiza przeprowadzona w oparciu 

tylko o podejście 3 może prowadzić do prze-

projektowania skarpy nasypu.

 Analizując wyniki ocen stateczności Euro-

kodu 7 pod kątem zgodności z kryteriami do-

tychczas stosowanymi w praktyce inżynierskiej 

(F
dop 

=1,50), podano na wykresie rys. 4 wartości 

współczynnika przeprojektowania ODS, obli-

czone w podejściu tradycyjnym (oznaczone 

symbolem CA/1.5). Mogą one stanowić od-

niesienie do wartości wskaźników stateczności 

określonych w poszczególnych podejściach 

obliczeniowych, w których wartość wymaga-

na wskaźnika stateczności wynosi F
dop 

=1,00. 

Z porównania wynika spostrzeżenie, że jedy-

nie podejście obliczeniowe 2 pozwala na uzy-

skanie wartości wskaźników stateczności nie 

większych (czyli bezpieczniejszych) od warto-

ści ODS, zatem tylko podejście obliczeniowe 

2 spełnia wymagania dotyczące stateczności 

wysokich nasypów drogowych w świetle pol-

skich przepisów. 

Stateczność nasypów komunikacyjnych 

posadowionych na podłożu słabonośnym 

Na wybór sposobu posadowienia oraz techno-

logii wykonawstwa nasypów drogowych po-

sadowionych na słabym podłożu gruntowym, 

wpływa:

- położenie niwelety drogi względem istnie-

jącego terenu, warunkującej przyjęcie odpo-

wiedniej wysokości nasypu;

- usytuowanie stropu gruntów słabonośnych 

względem powierzchni terenu oraz ich rodzaj, 

miąższość i układ warstw w poprzecznym i po-

dłużnym profi lu nasypu;

- przeznaczenie nasypu (kategoria drogi, klasa 

obciążenia);

- dostępność terenu budowy do wykorzysta-

nia sprzętu budowlanego, czas i koszty realiza-

cji inwestycji.

 Powyższe czynniki decydują o wyborze 

właściwej, w danym przypadku, technologii 

posadowienia i budowy nasypów na grun-

tach słabonośnych. Rysunek 5 ilustruje je-

den z przykładów spękania nawierzchni, na 

skutek nierównomiernego osiadania nasypu 

drogowego. Podczas modernizacji istniejącej 

drogi dokonano poszerzenia i podwyższenia 

nasypów. Lewy nasyp poszerzono o 3 m, zaś 

prawy – o 1÷1,5 m. Nasyp istniejącej drogi był 

ustabilizowany ale zawieszony w pozostawio-

nej warstwie torfu w podłożu. Zalegające tor-

fy należały do torfów zwartych (w
n 

 < 500 %). 

Woda gruntowa występowała w podstawie 

nasypu na głębokości 0,2÷1,3 m p.p.t., podle-

gając wahaniom, średnio o 0,5 m. Poszerzenie 

nasypu opierało się na starym nasypie drogo-

wym, a jego korona w skrajnym przypadku 

sięgała około 0,5 m powyżej korony starego 

nasypu. Ze względów oszczędnościowych nie 

wzmocniono podłoża pod nasypem. Stary na-

syp związano z nowym za pomocą półek oraz 

systemu geosyntetyków. 

 Na rys. 6 pokazano wykres osiadania na-

sypu po 43 miesiącach eksploatacji drogi. 

Prognozowane końcowe osiadanie nasypu 

wyniosło 41 cm, zaś analiza wyników pomia-

rów wykazała maksymalne osiadanie nasypu, 

na przestrzeni około 43 miesięcy, wynoszące 

~ 25 cm. Największe wartości osiadania za-

obserwowano w osi oraz na lewej krawędzi 

jezdni, a znacznie mniejsze – na prawej krawę-

dzi. Oznacza to możliwość dalszego osiadania 

nasypu jeszcze w przeciągu około czterech 

lat. Po okresie stabilizacji nasypu zostanie za-

projektowany docelowy remont nawierzchni, 

5. Pęknięcie podłużne nawierzchni wskutek 

nierównomiernego osiadania nasypu
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natomiast w międzyczasie wykonywane będą 

zabiegi utrzymaniowe. 

 Przedstawiony przykład pokazuje z jednej 

strony wpływ skutków osiadania nasypu na 

stan nawierzchni drogowej, a z drugiej – stra-

tegię Inwestora, który ze względu na znaczne 

koszty nie zdecydował się na wzmocnienie 

podłoża. Dodatkowym czynnikiem utrudniają-

cym wzmocnienie podłoża była niemożliwość 

zorganizowania objazdów przedmiotowej 

drogi. Widzimy też, jak istotne jest uwzględ-

nianie stanu granicznego użytkowalności 

w projektowaniu. Jeśli nasyp jest dobrze za-

gęszczony, a obciążenie wywierane na nośne 

podłoże gruntowe jest niewielkie, to odkształ-

cenia spowodowane ciężarem własnym na-

sypu lub obciążeniem nie będą przekraczać 

wartości dopuszczalnych. Należy przewidzieć 

też możliwość wystąpienia odkształceń spo-

wodowanych zmianą warunków wodnych, w 

tym osiadań długotrwałych, spowodowanych 

zmianami wilgotności gruntu nasypu i podło-

ża.

 Nasypy wznoszone na słabonośnych grun-

tach podlegają znacznym deformacjom na 

skutek ich ściśliwości oraz plastycznych od-

kształceń podłoża. Podczas ich budowy i eks-

ploatacji, możemy liczyć się z wystąpieniem 

utraty nośności granicznej podłoża organicz-

nego, zagłębiania się nasypu i wypierania sła-

bego podłoża oraz utraty stateczności nasypu, 

a także znacznych i długotrwałych osiadań 

podłoża organicznego [9]. Profi laktyka zapo-

biegania tym niekorzystnym stanom polega 

na właściwym projektowaniu, wyborze odpo-

wiedniego sposobu posadowienia i technolo-

gii wykonawstwa nasypów oraz prowadzeniu 

monitoringu tych budowli. Stosowane meto-

dy oceny stanu granicznego użytkowania tych 

nasypów drogowych powinny wykorzystywać 

parametry ściśliwości podłoża organicznego 

z odpowiednio prowadzonych badań labora-

toryjnych oraz z opracowywanych zależności 

korelacyjnych [9]. 

 Jak ilustruje opisany wyżej przykład (rys. 6) 

tylko nasypy o niewielkiej wysokości, wywie-

rających niewielkie obciążenia, mogą być bez-

piecznie posadowione na gruntach słabono-

śnych bez konieczności wzmacniania podłoża. 

Licząc się jednak z dużymi wartościami osia-

dań, należy w takich przypadkach przyjmować 

odpowiednią metodę formowania nasypu, na 

przykład budowę etapową, dostosowaną do 

prognozowanej wielkości osiadań końcowych 

oraz czasu stabilizacji osiadań podłoża. 

 W razie konieczności posadowienia wyso-

kich nasypów na słabonośnym podłożu or-

ganicznym, nawet w przypadku stosunkowo 

niewielkiej miąższości takiej warstwy, wystę-

pować będzie duże zagrożenie utratą statecz-

ności skarpy nasypu. Na rys. 7a przedstawiono 

kolejny przykład analizy stateczności skarpy 

nasypu Drogi Ekspresowej S-8 o wysokości 7,0 

m, posadowionego na warstwie uplastycznio-

nych namułów gliniastych o miąższości 1,2 m. 

Wymiana warstwy słabonośnej na kwalifi ko-

wany materiał gruntowy przewidziany do for-

mowania nasypu (rys. 7b) stanowi najprostszy 

i najpewniejszy sposób zapewnienia wymaga-

nej wartość wskaźnika stateczności F
min

 > 1,5 

w zagadnieniu stateczności globalnej skarpy. 

Przy płytkich powierzchniach poślizgu nadal 

jednak nie jest zapewniony wymagany prze-

pisami [19, 20] zapas stateczności. Konieczne 

jest zatem uformowanie skarp w technolo-

gii gruntu zbrojonego lub też zmiana gruntu 

przewidzianego do wbudowania w nasyp na 

małospoisty, w tym przypadku na piasek gli-

niasty o spójności nie niższej niż 12 kPa, co 

zapewni osiągnięcie minimalnego wskaźnika 

stateczności F
min 

> 1,5.

Zastosowanie gruntów 

antropogenicznych do budowy nasypów 

drogowych

Istotnym problemem, nasilającym się w ostat-

nich latach podczas realizacji wielu inwestycji 

drogowych, stanowi niedobór kwalifi kowane-

go materiału gruntowego. Na terenach zur-

banizowanych ulegają wyczerpaniu złoża do-

brego materiału gruntowego. Równocześnie 

lokalnie są dostępne materiały pochodzenia 

antropogenicznego o charakterze odpadów 

przemysłowych, które mogą być przydatne do 

budowy nasypów drogowych bez zastrzeżeń 

lub zastrzeżeniami (wg normy PN-B-06050 

[14]), takie jak żużle, iłołupki przepalone i nie-

przepalone, czy mieszaniny popiołowo-żużlo-

we. Stosunkowo łatwo dostępnymi materia-

łami są odpady paleniskowe lub budowlane 

(po ich odpowiednim przetworzeniu [2]), które 

mogą być wykorzystane jako składniki miesza-

nek z gruntami mineralnymi do formowania 

nasypów komunikacyjnych.

 Jako przykład przedstawiono wykorzystanie 

do budowy nasypów drogowych w rejonie 

Wrocławia  materiału antropogenicznego w 

postaci mieszaniny naturalnego gruntu piasz-

czystego, pochodzącego z budowanego lo-

kalnego zbiornika retencyjnego oraz odpadu 

paleniskowego (mieszaniny popiołowo-żuż-

lowej), zdeponowanego na składowisku miej-

scowej Elektrociepłowni [1]. 

 Do przeprowadzenia miarodajnej analizy 

stateczności skarp nasypów uformowanych z 

materiałów antropogenicznych bardzo ważne 

jest poprawne wyznaczenie wartości parame-

trów wytrzymałości na ścinanie, które mogą 

znacząco odbiegać od typowych („normo-

wych”) wartości podawanych dla naturalnych 

gruntów mineralnych [9] i są mocno zależne 

od rodzaju oraz proporcji mieszanych skład-

ników. Na rys. 8. przedstawiono wykres przed-

stawiający zakres zmienności wytrzymałości na 

ścinanie kilku mieszanek popiołowo-piasko-

wych odniesiony do wysokości projektowane-

go nasypu.

 Przeprowadzono analizy parametryczne 

stateczności skarp nasypu formowanego z 

mieszanek popiołowo-piaskowych. W obli-

czeniach analizowanych rodzajów mieszanek 

i wysokości nasypu poszukiwano wielkości 

nachylenia skarp, zapewniającego osiągnię-

cie wymaganego przez Rozporządzenie [20] 

wskaźnika stateczności F
dop

 = 1,50. Przykład 

wyników obliczeń wykonanych przy nasypie o 

wysokości 12 m i nachyleniu skarp 1 : 1 przed-

stawiono na rys. 9.

 Określone w obliczeniach bezpieczne na-

chylenia skarp nasypu drogowego wykona-

nego z mieszanek popiołowo-piaskowych 

przedstawiono na rys. 10. Na wykresie widać, 

że przy najniższych wartościach parametrów 

wytrzymałości mieszanki uzyskano niezależnie 

od wysokości nasypu stałe bezpieczne na-

chylenie 1 : 2,5. Wynika to z położenia najnie-
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6. Porównanie wyników obliczeń stateczności w przekrojach nasypu 

projektowanego na podłożu z gruntów spoistych w stanie plastycznym dla 

poszczególnych  podejść obliczeniowych Eurokodu 7 oraz przy podejściu 

tradycyjnym (CA – Classical Approach)
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bezpieczniejszej powierzchni poślizgu, która 

niezależnie od wysokości nasypu, przechodzi 

przez najpłytsze partie skarpy. 

 W dalszej kolejności postawiono sobie 

pytanie, czy tak wyznaczone bezpieczne na-

chylenia skarp według kryterium F
min

 = 1,50 z 

Rozporządzenia MTiGM [20] również spełniają 

kryteria zawarte w Eurokodzie 7 przy zastoso-

waniu podejścia obliczeniowego 3. Po wyko-

naniu obliczeń weryfi kujących we wszystkich 

analizowanych schematach stwierdzono, że 

minimalny wskaźnik stateczności według 

Eurokodu 7 F
min EC

 > 1,20. Wobec wymaganej 

przez Eurokod 7 wartości wskaźnika F
min EC

 = 1 

analizowane skarpy mają zatem zbyt łagodne 

nachylenia. Uzyskane wyniki stanowią kolejną 

przesłankę wskazującą na to, że w Rozporzą-

dzeniu [20] wprowadzono wymóg zbyt duże-

go zapasu stateczności dla skarp projektowa-

nych nasypów drogowych.

Podsumowanie

 Ocena stateczności skarp i zboczy w bu-

downictwie drogowym jest jednym z głów-

nych zagadnień w procesie projektowania, 

zapewniającym bezpieczeństwo eksploatacji 

dróg. Wskaźnik stateczności F, stosowany jako 

podstawowy parametr do oceny zapasu sta-

teczności, może przyjmować różne wartości w 

zależności od zastosowanej metody oblicze-

niowej oraz przyjętego podejścia obliczenio-

wego.

 Poradnik ITB nr 424/2011 [18] podaje m.in., 

że bezpieczne wartości wskaźnika stanu rów-

nowagi przy parametrach średnich należy 

przyjmować nie mniejsze niż F = 1,3.

 Zbliżone są wymagania normy niemiec-

kiej DIN 4084:1981 zalecające przyjmowanie 

współczynnika bezpieczeństwa (w przypadku 

zsuwu równoległego do powierzchni zbocza) 

w zależności od układu obciążeń od 1,3 (układ 

podstawowy obciążeń) do 1,1 (stan wyjąt-

kowy, działania obciążeń sejsmicznych). Przy 

dużej spójności gruntu (c > 20 kPa) stosuje się 

odpowiednio F = 1,73 do 1,47. Nowsze wyda-

nie normy E DIN 4084: 2002, dostosowane do 

wersji ENV Eurokodu, dla trzech układów ob-

ciążeń podaje wartości F = 1,25; 1,15 oraz 1,1.

 Autorzy wykazali, że poszczególne podej-

ścia oceny stateczności skarp wprowadzone 

przez Eurokod 7 [14], nie są równoważne, a 

wskazanie w Załączniku Krajowym [16] podej-

ścia obliczeniowego 3 do oceny stateczności 

wymaga dobrego rozpoznania warunków 

geotechnicznych – odpowiedzialnego przy-

gotowania programu badań geotechnicznych 

projektowanej inwestycji. 

 W Polsce zalecane jest podejście oblicze-

niowe 3, w którym współczynniki częściowe 

stosuje się tylko do parametrów wytrzymało-

ści gruntu i obciążeń zmiennych. Wynikowe 

wartości zapasu stateczności są generalnie 

mniejsze od wymaganego w obowiązującym 

Rozporządzeniu MTiGM [19]. Jedynie podej-

ście obliczeniowe 2 według Eurokodu 7 po-

zwala na uzyskanie porównywalnego zapasu 

stateczności. Biorąc pod uwagę trwającą od lat 

szeroką dyskusję (por. [7]), dotyczącą nadmier-

nie dużego zapasu stateczności wymaganego 

przez przywołane Rozporządzenie, weryfi kacja 

obliczeń stateczności z wykorzystaniem po-

dejścia 3 wydaje się konieczna w przypadkach 

słabego stopnia rozpoznania warunków pod-

łoża, przy dużej zmienności gruntów występu-

jących w analizowanym masywie gruntowym, 

bądź przy występowaniu nasypów niekontro-

lowanych.

 Przedstawione wybiórcze problemy zwią-

zane z posadowieniem obiektów infrastruk-

tury transportowej wskazują, że budowa sieci 

dróg samochodowych nastręcza wiele pro-

blemów z racji liniowego charakteru tych bu-

dowli. Jednakże należy stwierdzić, że w zakre-

sie badań dotyczących rozpoznania podłoża 

gruntowego dostępna jest w kraju aparatura i 

sprzęt, który zapewnia dobre rozeznanie pod-

 
7b. Droga Ekspresowa S-8 Wrocław-Syców, przekrój w km 14+630. 

Obliczenia stateczności wykonane zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM  [20] 

- wymiana warstwy namułów

 
7a. Droga Ekspresowa S-8 Wrocław-Syców, przekrój w km 14+630. 

Obliczenia stateczności wykonane zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM  [20] 

- nasyp posadowiony bezpośrednio na warstwie namułów
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łoża gruntowego zarówno w warunkach in situ 

jak również w laboratorium. W zakresie rozpo-

znania podłoża gruntowego w laboratorium 

niezbędne będzie wdrożenie procedur oceny 

mrozoodporności gruntów z wykorzystaniem 

badań CBR.

 W przypadku formowania nasypów dro-

gowych z materiałów antropogenicznych klu-

czową rolę przy zapewnieniu bezpieczeństwa 

ich eksploatacji stanowi prawidłowa ocena 

wartości parametrów charakteryzujących ich 

wytrzymałość na ścinanie. Niezbędne jest 

opracowanie procedur pozwalających na 

lepszą i efektywniejszą kontrolę zagęszczenia 

nasypów formowanych z gruntów antropoge-

nicznych.

 Pilne wydaje się podjęcie prac w celu wpro-

wadzenia metod i algorytmów oceny statecz-

ności skarp nasypów i przekopów drogowych 

opartych na zaleceniach Eurokodu 7, w tym 

również wzmacnianych geosyntetykami. 

Przedstawione wyniki stanowią kolejny głos 

w szerokiej, krytycznej dyskusji [7] dotyczącej 

zbyt wysokich wymaganych zapasów statecz-

ności w obowiązujących przepisach [19, 20]. �
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8. Zależność granicznego oporu na ścinanie 

mieszanek popiołowo-piaskowych w zależno-

ści od wysokości nasypu [1]
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10. Bezpieczne nachylenia skarp nasypu 

drogowego uformowanego z mieszanek 

popiołowo-piaskowych w funkcji wysokości 

nasypu – wyniki uzyskane dla wskaźnika 

stateczności F
min

 = 1,5 [1]

 
9. Nasyp wysokości 12 m z mieszanki popiołowo-piaskowej. 

Obliczenia stateczności wykonane zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM  [20]


