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ANALIZA DYNAMICZNA NAWIERZCHNI DROGOWEJ PODATNEJ  

POD OBCIĄŻENIEM IMPULSOWYM 

 

W pracy przedstawione jest porównanie wartości przemieszczeń i kluczowych odkształceń nawierzchni asfaltowej z punktu 

widzenia wyników analizy dynamicznej i statycznej przy obciążeniach impulsowych. Obciążenie impulsowe na nawierzchnię 

drogową występuje w nieniszczących badaniach, pozwalających określić własności materiałowe mieszanek asfaltowych np. 

Falling Weight Deflectometer (FWD). W celu określenia stanu przemieszczeń i odkształceń wykorzystano osiowosymetryczny 

model nawierzchni drogowej zaimplementowany w programie Abaqus. 

 

WSTĘP 

Wyznaczenie stanu przemieszczeń, naprężeń i odkształceń 
nawierzchni drogowej ma zasadnicze znaczenie w procesie projek-
towania i diagnostyki nawierzchni drogowej. Maksymalne odkształ-
cenie rozciągające na spodzie warstw asfaltowych oraz ekstremalne 
naprężenie ściskające w górnej warstwie gruntu pod obciążeniem 
osią standardową są podstawowymi parametrami służącymi ocenie 
trwałości nawierzchni drogowej przy pomocy metody mechanistycz-
no-empirycznej [1]. Wyznacza się je przyjmując pewien model 
mechaniczny, w klasycznym podejściu analizując obciążenia sta-
tyczne, nie biorąc pod uwagę wpływu sił bezwładności, który jest 
pomijalnie mały [2]. Istnieją szczególne przypadki zagadnień, 
w których nawierzchnia poddana jest obciążeniu impulsowemu, 
a w których wpływ dynamiki może być istotny [3]. Spotykane są one 
w diagnostyce nawierzchni asfaltowych, gdzie pomiary wartości 
ugięć nawierzchni wykorzystywane są do określania własności 
materiałowych warstw asfaltowych. W tym celu używane są obli-
czenia półodwrotne pozwalające, opierając się na modelach me-
chanicznych, określić parametry materiałowe dla danych wartości 
ugięć. Celem pracy jest określenie wpływu sił bezwładności na 
wartości ugięć i odkształceń nawierzchni dla obciążeń impulsowych. 
W tym celu wykonane i zestawione zostały obliczenia dynamiczne 
i statyczne dla wybranej konstrukcji nawierzchni drogowej dla róż-
nych częstości obciążeń.  

1. MODEL KONSTRUKCJI  

Konstrukcja nawierzchni drogowej modelowana jest jako pół-
przestrzeń warstwowa sprężysta [4]. W pracy przyjęto osiowosyme-
tryczny model nawierzchni o wysokości h = 10,32 m i promieniu 
l =7 m przedstawiony na rys. 1. Podejście to pozwala uzyskać 
wyniki równe z rozwiązaniami analitycznymi z programu VEROAD 
[5]. Założono warstwy o stałej grubości, jednorodne i izotropowe. 
Przyjęto ciągłość przemieszczeń na wspólnych powierzchniach warstw 
materiałowych – fizycznie oznacza to ich pełną szczepność. War-
stwy materiałowe nawierzchni przyjęto jako liniowo-sprężyste. Po-
dejście to wynika z chęci skupienia się na wpływie sił bezwładności. 
Wpływ lepko - sprężystych cech asfaltu na dynamiczną odpowiedź 
materiału jest osobnym zagadnieniem.  

 

 
Rys. 1. Wycinek obrotowo symetrycznego obszaru walcowego 
modelowanego metodą elementów skończonych 
 

Własności materiałowe oraz grubości poszczególnych warstw 
konstrukcji przedstawiono w tab. 1. Przyjęto liniowo-sprężysty mo-
del warstw materiałowych [6]. 

 

Tab. 1. Parametry geometryczne i materiałowe przyjętej konstrukcji 
nawierzchni drogowej  

Lp. Warstwa Materiał 
h            

[cm] 
E [MPa] ν 

1. Warstwa ścieralna  SMA 11 S PMB 4 9840 0,3 

2. Warstwa wiążąca  AC 16 W MG 8 13800 0,3 

3. Podbudowa zasadnicza  AC 22 P MG 12 13000 0,3 

4. Podbudowa pomocnicza Kruszywo min. stab. mech. 20 400 0,3 

5. Podłoże ulepszone Grunt stab. cem. 15 300 0,3 

6. Podłoże naturalne Grunt G1 ∞ 100 0,35 

 

Obciążenie impulsowe nawierzchni drogowej przyjmuje się 
w postaci funkcji sinusoidalnych. W pracy rozważono obciążenie 
o intensywności opisanej funkcją p(t) = p0 sin2(2πft). Rozpatrzono 
dwa rodzaje obciążeń: 
– obciążenie od koła pojazdu o wypadkowej sile P = 50 kN (poło-

wa obliczeniowego obciążenia osi równego 100 kN) i intensyw-
ności maksymalnej p0 = 850 kPa [7] (promień obciążenia r = 
√(P/πp) = 0,1368 m) – model M1, 

– obciążenie od masy o ciężarze 100 kg spadającej w ziemskim 
polu grawitacyjnym z wysokości jednego metra. Intensywność 
maksymalnego p0 obliczona z zasady zachowania pędu przy 
promieniu obciążenia r = 0,1368 m – model M2. 
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W obu przypadkach rozważono cztery częstości obciążenia f: 
– 1 Hz – czas obciążenia 0,5 s 
– 5 Hz – czas obciążenia 0,1 s 
– 10 Hz – czas obciążenia 0,05 s 
– 16,67 Hz – czas obciążenia 0,03 s, typowe dla obciążeń 

w badaniu FWD. 
Wykresy przedstawiające intensywność obciążenia w funkcji 

czasu widoczne są na rys. 3 i 4 
Do obliczeń metodą elementów skończonych zastosowano 

model obrotowo - symetryczny z elementami skończonymi z kwa-
dratowymi funkcjami kształtu i całkowaniem zredukowanym CAX8R 
[8]. 

 
Rys. 2. Warunki brzegowe przyjęte w modelu MES 

2. WYNIKI MODELU OBCIĄŻENIA M1  

Porównane zostały wartości maksymalnego przemieszczenia 
pionowego (wz) oraz kluczowych odkształceń: maksymalnego od-
kształcenia rozciągającego na spodzie warstw asfaltowych (εxx) i 
ekstremalnego odkształcenia ściskającego w górnej warstwie pod-
łoża gruntowego (εzz). 

Tab. 2. Rezultaty dla modelu M1  

Lp. Częstotliwość Model wz  [mm] εxx [10-6] εzz [10-6] 

1 1 Hz 

Statyka 0,221 51,37 -137,41 

Dynamika 0,225 51,38 -137,52 

Różnica procentowa 1,78% 0,02% 0,08% 

2 5 Hz 

Statyka 0,221 51,35 -137,36 

Dynamika 0,210 51,50 -138,01 

Różnica procentowa -4,78% 0,28% 0,47% 

3 10 Hz 

Statyka 0,220 51,34 -137,33 

Dynamika 0,201 53,04 -143,62 

Różnica procentowa -8,75% 3,31% 4,58% 

4 16 2/3 Hz 

Statyka 0,220 51,24 -137,05 

Dynamika 0,181 52,50 -141,72 

Różnica procentowa -17,81% 2,46% 3,40% 

 

W tab. 2 przedstawione są wyniki dla rozważanych częstości 
obciążenia. Dla częstotliwości 1 Hz przemieszczenie pionowe przy 
analizie dynamicznej jest o 1,78 % wyższe niż dla analizy statycz-
nej. Przy zwiększaniu częstotliwości obciążenia wartość maksymal-
nego przemieszczenia w analizie dynamicznej maleje. Wynika to ze 
skończonej prędkości rozchodzenia się fali w ośrodku materialnym. 
Zanim przemieszczenie rozpropaguje się na cały modelowany 
obszar, wartość wypadkowej siły ulega zmianie. Prowadzi to do 
przesunięcia szczytu maksymalnego przemieszczenia oraz obniże-
nia jej wartości. Kluczowe odkształcenia są większe w analizie 
dynamicznej o maksymalnie 4,5 %. Dodatkowo w analizowanym 
modelu obserwuje się efekt drgań ośrodka materialnego w wyniku 
odbicia się fali mechanicznej, aby uniknąć tego zjawiska należałoby 
zastosować tzw. elementy nieskończone na brzegach modelu [9]. 
Na rys. 5, 6 i 7 przedstawione są odpowiednio przemieszczenie 
pionowe, maksymalne odkształcenie rozciągające na spodzie 
warstw asfaltowych (εxx) i ekstremalne odkształcenie ściskające 
w górnej warstwie podłoża gruntowego (εzz) w funkcji czasu dla 
modelu M1 obciążenia przy częstości f = 1 Hz. 

 
Rys. 4.  Intensywność obciążenia w funkcji czasu dla różnych częstości, p0 z zasady zachowania pędu 

 

 
Rys. 3. Intensywność obciążenia w funkcji czasu dla różnych częstości, p0 = 850 KPa  
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3. WYNIKI MODELU OBCIĄŻENIA M2 

W tab. 3 przedstawione są wyniki dla drugiego modelu obcią-
żenia, w którym intensywność obciążenia opisana jest funkcją sinus 
podniesioną do kwadratu, przy takim ustaleniu amplitudy obciąże-
nia, aby odpowiadał on pędowi od 100 kg ciała spadającego 
z wysokości jednego metra (wartość siły jak na rys. 4). 

 

Tab. 3. Rezultaty dla modelu M2 

Lp. Częstotliwość Model wz  [mm] εxx [10-6] εzz [10-6] 

1 1 Hz 

Statyka 0,008 1,81 -4,85 

Dynamika 0,008 1,81 -4,85 

Różnica procentowa 0,00% 0,00% 0,00% 

2 5 Hz 

Statyka 0,039 9,06 -24,24 

Dynamika 0,037 9,09 -24,35 

Różnica procentowa -5,13% 0,33% 0,45% 

3 10 Hz 

Statyka 0,078 18,18 -48,63 

Dynamika 0,071 18,78 -50,86 

Różnica procentowa -8,97% 3,30% 4,59% 

4 16 2/3 Hz 

Statyka 0,130 30,26 -80,94 

Dynamika 0,107 31,01 -83,70 

Różnica procentowa -17,69% 2,48% 3,41% 

Relacja przemieszczeń i odkształceń w przypadku analizy dy-
namicznej i statycznej jest analogiczna jak dla pierwszego modelu. 

Inaczej prezentuje się stosunek między wartościami dla różnych 
częstotliwości obciążeń. Wynika to z faktu, że maksymalna amplitu-
da obciążenia jest teraz większa dla wyższych częstotliwości. Na 
rys. 8, 9 i 10 przedstawione są odpowiednio przemieszczenie pio-
nowe, maksymalne odkształcenie rozciągające na spodzie warstw 
asfaltowych (εxx) i ekstremalne odkształcenie ściskające w górnej 
warstwie podłoża gruntowego (εzz) w funkcji czasu dla modelu M2 
obciążenia przy częstości f = 16 2/3 Hz. Na wykresie na rys. 8 
widoczne jest przesunięcie w czasie wystąpienia maksymalnego 
przemieszczenia pionowego. 

PODSUMOWANIE 

Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że dla obciążeń impul-
sowych przy odpowiednio małych czasach obciążeń wyniki analizy 
dynamicznej prowadzą do mniejszych wartości przemieszczenia 
maksymalnego niż dla analizy statycznej. Wynika to ze skończonej 
prędkości rozchodzenia się fali w ośrodku. Dla analizy dynamicznej 
otrzymane wartości odkształceń są większe, niż w analizie statycz-
nej. Maksymalna różnica wynosi około 4,5 %. Otrzymane wyniki 
potwierdzają konieczność uwzględnienia sił bezwładności w przy-
padku obliczeń półodwrotnych dla nieniszczących badań diagno-
stycznych wykorzystujących obciążenie impulsowe, takich jak FWD. 

 
Rys. 5. Maksymalne przemieszczenie pionowe w funkcji czasu dla p0 = 850 kPa i f = 1Hz 

 
Rys. 6. Maksymalne odkształcenie rozciągające w funkcji czasu dla p0 = 850 kPa i f = 1Hz 

 
Rys. 7.  Ekstremalne odkształcenie ściskające w funkcji czasu dla p0 = 850 kPa i f = 1Hz 
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Dynamic analysis of flexible pavement under impact load 

The paper presents the comparison of the results of 

displacements and key strains of asphalt pavement for 

dynamic and static analysis under impulse load. Impulse load 

on road surface occurs in non-destructive tests to determine 

the material properties of asphalt mixtures, eg Falling 

Weight Deflectometer (FWD). The axisymmetric pavement 

model was used to determine the state of displacement and 

deformation with Abaqus. 
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Rys. 8. Maksymalne przemieszczenie pionowe w funkcji czasu dla p0 = 500 kPa i f = 16 2/3Hz 

 
Rys. 9. Maksymalne odkształcenie rozciągające w funkcji czasu dla p0 = 500 kPa i f = 16 2/3 Hz 

 
Rys. 10. Ekstremalne odkształcenie ściskające w funkcji czasu dla p0 = 500 kPa i f = 16 2/3Hz 
 


