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WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH KONSTRUKCJI  

BETONOWEJ NAWIERZCHNI LOTNISKOWEJ NA STAN JEJ NOŚNOŚCI 

 

Podstawowym rodzajem nawierzchni lotniskowych stosowanym w naszych warunkach krajowych są nawierzchnie z betonu 

cementowego. Zasadniczym i zarazem najważniejszym parametrem eksploatacyjnym nawierzchni lotniskowych jest nośność, 

rozumiana jako zdolność układu konstrukcyjnego do przenoszenia obciążeń pochodzących od statków powietrznych w określo-

nym czasie. Obok obciążeń generowanych przez statki powietrzne, na stan nośności betonowych nawierzchni lotniskowych 

wpływa wiele czynników zewnętrznych, w tym warunki atmosferyczne.  

Ponadto, bardzo istotny wpływ na stan nośności nawierzchni lotniskowych wykonanych w technologii betonu cementowe-

go mają właściwości betonu (fizyczne, mechaniczne, reologiczne i odporność na oddziaływanie środowiskowe), z którego wy-

konano nawierzchnię lotniskową oraz stan i rodzaj podłoża gruntowego znajdującego się bezpośrednio pod ocenianą kon-

strukcją nawierzchni. 

Bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez statki powietrzne na betonowych nawierzchniach lotniskowych za-

leży od wszystkich wyżej wymienionych właściwości, z których największy wpływ posiadają parametry mechaniczne. 

W artykule zaprezentowano zależności, przedstawiające wpływ zmieniających się parametrów mechanicznych betonu na 

końcowe wyniki nośności ocenianych nawierzchni. 

 

WSTĘP 

Najczęściej spotykanym i stosowanym rozwiązaniem konstruk-
cyjnym na elementach funkcjonalnych pola naziemnego ruchu 
lotniczego w polskich warunkach klimatycznych są betonowe na-
wierzchnie lotniskowe. Ich podstawowym i jednocześnie najważniej-
szym parametrem eksploatacyjnym jest nośność, która jednoznacz-
nie określa zdolność rozpatrywanego układu konstrukcyjnego do 
bezpiecznego przenoszenia obciążeń od statków powietrznych  
w określonym czasie.  

Stan nośności betonowych nawierzchni lotniskowych zależy nie 
tylko od obciążeń generowanych przez samoloty, lecz także od 
wielu czynników zewnętrznych, w tym od warunków atmosferycz-
nych [9]. Bardzo istotny wpływ na końcowy wynik nośności mają 
właściwości mechaniczne betonu, z którego wykonano nawierzch-
nię lotniskową oraz stan i rodzaj podłoża gruntowego znajdującego 
się bezpośrednio pod ocenianą konstrukcją nawierzchni. W związku 
z tym, do najważniejszych czynników wpływających na nośność 
betonowych nawierzchni lotniskowych można zaliczyć: 
– liczbę operacji lotniczych (obciążeń statków powietrznych) 

odbywających się lub planowanych na przedmiotowej na-
wierzchni, 

– przekrój konstrukcji nawierzchni – grubość poszczególnych 
warstw konstrukcyjnych, 

– wytrzymałość betonu na zginanie, 
– moduł sprężystości betonu, 
– współczynnik Poissona warstw konstrukcyjnych nawierzchni  

i podłoża, 
– rodzaj, zagęszczenie i wilgotność podłoża gruntowego, 
– nośność podłoża gruntowego, 
– temperaturę podczas prowadzonych badań terenowych. 

 
O ile pierwsze pięć parametrów można określić jako stałe lub 

niezmienne w krótkim okresie czasu, to jednak parametry podłoża 

gruntowego mogą zmieniać się w zależności od istniejących warun-
ków meteorologicznych. Wpływ podłoża gruntowego na nośność 
nawierzchni spowodowany jest zmianami parametrów geotechnicz-
nych gruntu w zależności od jego stanu wilgotności. W przypadku 
betonowych nawierzchni lotniskowych należy również wziąć pod 
uwagę wpływ zjawiska deformacji płyt betonowych pod wpływem 
oddziaływań temperatury. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo i niezawodność eksploatacji 
nawierzchni lotniskowych, przyjmuje się, że badania nośności po-
winny być wykonywane w okresie wiosennym lub późnojesiennym, 
nie powinno zaś się ich wykonywać w okresie zimowym. Komplek-
sowa analiza stanu nośności betonowej nawierzchni lotniskowej 
wymaga identyfikacji parametrów fizyko-mechanicznych materiałów 
poszczególnych jej warstw konstrukcyjnych i podłoża gruntowego. 
Identyfikacja powinna być prowadzona w sposób uwzględniający 
rzeczywiste warunki pracy nawierzchni. Ocena stanu technicznego 
betonowych nawierzchni lotniskowych jest wykonywana okresowo  
i uwzględnia sprawdzające badania nośności. 

1. POMIAR UGIĘĆ SPRĘŻYSTYCH 

W naszym kraju, do badania nośności betonowych nawierzchni 
lotniskowych (konstrukcji sprężystych - sztywnych) stosuje się 
metody adoptowane za granicy [2]. Dla nawierzchni sztywnych 
modelem obliczeniowym jest płyta spoczywająca na podłożu Win-
klera, natomiast współczynnik reakcji podłoża należy wyznaczać  
w badaniach terenowych bezpośrednio na gruncie. Do pomiarów 
ugięć sprężystych konstrukcji nawierzchni lotniskowych stosuje się 
ciężki ugięciomierz udarowy typu HWD (Heavy Weight Deflectome-
ter), w którym rejestracja przemieszczeń pionowych jest realizowa-
na pod wpływem obciążenia dynamicznego na zasadzie zrzutu 
określonej wartości ciężaru na płytę naciskową o średnicy 0,45 m, 
przylegającą do badanej nawierzchni. W momencie zrzutu obciąże-
nia generowana jego wartość wynosi 200 kN, a czas trwania jedne-
go impulsu wynosi od 0,025 do 0,03 s. Przeliczeniowy nacisk jed-
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nostkowy na podłoże wynosi wówczas około 1,25 MPa. Do oceny 
nośności betonowej nawierzchni lotniskowej za pomocą ugięciomie-
rza udarowego typu HWD wykorzystuje się zmierzoną czaszę ugię-
cia badanej konstrukcji. Na podstawie czaszy ugięcia oraz znajo-
mości grubości warstw konstrukcyjnych i charakterystyki materia-
łów, z których są wykonane, określane są moduły sprężystości 
poszczególnych warstw. Wynikiem pomiarów nawierzchni za pomo-
cą urządzenia HWD są obwiednie maksymalnych wartości ugięć 
sprężystych zmierzonych przez wszystkie geofony (w liczbie równej 
9). Ten zbiór wartości jest definiowany jako czasza ugięcia. 
 

 
Rys. 1. Widok czaszy ugięcia z pomiarów urządzeniem HWD 
 

Wielkość ugięć w całej czaszy jest zależnością, którą opisuje 
poniższy wzór: 
 

gdzie: 
Ui – wartość ugięcia badanej powierzchni w punkcie i, 
f – zależność funkcyjna czynników składowych, 
h – grubość poszczególnych warstw konstrukcyjnych na-

wierzchni, 
E – moduł sprężystości poszczególnych warstw konstrukcyj-

nych nawierzchni i podłoża, 
ν – współczynnik Poissona warstw konstrukcyjnych nawierzch-

ni i podłoża. 
 
Rozkład ugięć badanej powierzchni zmienia się wraz ze zmia-

ną grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych, ich sztywno-
ści oraz współczynnika Poissona. Największy wpływ na kształt całej 
czaszy ugięć ma sztywność podłoża. Zmiany sztywności podłoża 
gruntowego powodują przesunięcie całej czaszy ugięć w górę 
(większa sztywność podłoża) lub w dół (mniejsza sztywność podło-
ża), zatem bardzo istotnie wpływają na wartości ugięć we wszyst-
kich punktach pomiarowych. Natomiast zmiany sztywności górnych 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni i podbudowy, zmieniają kształt 
czaszy jedynie w określonej odległości od centrum przyłożonego 
obciążenia. Zmiany grubości górnych warstw nawierzchni wykazują 
tendencję zbliżoną do zmiany sztywności tej warstwy. Wpływ 
współczynnika Poissona na wielkość i kształt czaszy ugięć był 
przedmiotem wielu analiz [2]. Wartość współczynnika, w zależności 
od rodzaju materiału w warstwie, może zawierać się w przedziale od 
0,2 do 0,5. Zróżnicowanie tego parametru w konstrukcji nawierzchni 
prowadzi do analogicznych skutków, jakie stwierdzono przy zmianie 
sztywności warstw i grubości.  

Poszczególne geofony rejestrują ugięcia całej konstrukcji ba-
danej nawierzchni lotniskowej, tj. geofony o numerach 1 - 3 dla 
warstwy jezdnej, geofony o numerach 4 – 6 dla podbudowy, a geo-

fony o numerach 7- 9 dla podłoża gruntowego. Geofony rozmiesz-
czone są w sposób następujący: 
– geofon 1 – pod stopą (płytą naciskową), 
– geofon 2 – w odległości 300 mm od środka stopy, 
– geofon 3 – 450 mm, 
– geofon 4 – 600 mm, 
– geofon 5 – 750 mm, 
– geofon 6 – 900 mm, 
– geofon 7 – 1350 mm, 
– geofon 8 – 1800 mm, 
– geofon 9 – 2100 mm. 

 
Przykładowe wartości ugięć sprężystych zmierzone na po-

szczególnych geofonach podczas pomiarów za pomocą urządzenia 
HWD na betonowej nawierzchni lotniskowej przedstawiono  
w tablicy 1. Na rysunku 2 przedstawiono przebieg siły w czasie, a 
na rysunku 3 zmiany ugięć w czasie. 

 
Tab. 1. Zmierzone wartości ugięć na poszczególnych geofonach 

 
Geofony 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

Wartość 
ugięć [µm] 

330,80 323,70 307,70 278,90 264,00 252,70 207,50 161,00 128,70 
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Rys. 2. Przebieg siły w czasie 
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Rys. 3. Zmiany ugięć w czasie 
 
Na podstawie zarejestrowanych wartości ugięć nawierzchni 

lotniskowej wyznacza się moduły sprężystości materiałów poszcze-
gólnych warstw za pomocą iteracyjnego porównywania zmierzonych 
ugięć oraz ugięć teoretycznych tak, aby funkcja F miała wartość 
minimalną. W tym celu wykorzystuje się zależność:  
 

gdzie: 
F – funkcja przybliżenia wartości rzeczywistych i teoretycznych, 
wj – obliczone ugięcia nawierzchni w odległości r od środka pły-

ty obciążającej, 
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uj – pomierzone ugięcia nawierzchni w odległości r od środka 
płyty obciążającej, 

k – liczba geofonów (czujników pomiarowych opisujących cza-
szę ugięć) równa najczęściej 9. 

 
Wyniki przedstawiać można w postaci ugięć sprężystych, mo-

dułów odkształcenia, modułów zastępczych lub w postaci nośności 
nawierzchni zgodnie z założeniami metody ACN-PCN [2].  

Moduł sprężystości płyty betonowej jest wyznaczany w labora-
torium na próbkach walcowych, pobranych z konstrukcji badanej 
nawierzchni. 

2. PODŁOŻE GRUNTOWE 

Bardzo istotnym czynnikiem decydującym o zdolności kon-
strukcji nawierzchni lotniskowej do przejmowania obciążeń jest 
nośność podłoża gruntowego. Wiadomo, że obciążenie rozłożone 
przez konstrukcję nawierzchni działa na węższy obszar w przypad-
ku wysokiej nośności podłoża, aniżeli w przypadku, gdy ta sama 
konstrukcja spoczywa na podłożu o niskiej nośności. Oznacza to 
istotne ograniczenie (w pierwszym ze wspomnianych przypadków) 
złożonego wpływu sąsiednich kół goleni samolotu. Jest to również 
zasadniczą przyczyną, dla której w celu określenia oddziaływania 
samolotu na nawierzchnię przez liczbę klasyfikacyjną samolotu 
ACN (Aircraft Classification Number) przyjęto podział nośności 
podłoża na cztery kategorie: wysoką, średnią, niską i bardzo niską. 
W tablicy 2 przedstawiono zakresy nośności podłoża charaktery-
styczne dla tych kategorii, różnicując wielkości fizyczne opisujące 
ten parametr ze względu na rodzaj nawierzchni lotniskowej. Katego-
rię nośności podłoża gruntowego dla nawierzchni sztywnych określa 
się na podstawie współczynnika reakcji podłoża gruntowego k, 
natomiast dla nawierzchni podatnych na podstawie kalifornijskiego 
wskaźnika nośności CBR. 
 

Tab. 2. Zakresy nośności podłoża dla nawierzchni lotniskowych [3] 

Kategoria nośności podłoża 
Zakres nośności podłoża 

k [MN/m3] CBR [%] 

A – wysoka nośność >120 >13 

B – średnia nośność 60 - 120 8 – 13 

C – niska nośność 25 - 60 4 – 8 

D – bardzo niska nośność <25 <4 

 
Kategorię nośności podłoża gruntowego pod ocenianą kon-

strukcją betonowej nawierzchni lotniskowej, należy określać na 
podstawie badań polowych, zgodnie z wymaganiami projektu normy 
obronnej prNO-17-A503 Nawierzchnie lotniskowe. Naturalne na-
wierzchnie lotniskowe. Badania nośności. 

3. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE 

Technologia betonu zajmuje się przede wszystkim tymi właści-
wościami, które są szczególnie ważne z punktu widzenia jego za-
stosowania, jako materiału budowlanego. Wyróżnia się następujące 
grupy właściwości betonu [1]: 
– właściwości fizyczne, 
– właściwości mechaniczne, 
– właściwości reologiczne, 
– odporność na oddziaływanie środowiskowe. 
Bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez statki po-
wietrzne na betonowych nawierzchniach lotniskowych zależy od 
wszystkich wyżej wymienionych właściwości, z których największy 
wpływ posiadają parametry mechaniczne. Do właściwości mecha-
nicznych betonu zalicza się: wytrzymałość na ściskanie, rozciąga-
nie, ścinanie, skręcanie, wytrzymałość na docisk miejscowy, odpor-

ność na uderzenia, ścieranie, oddziaływania dynamiczne oraz 
moduł sprężystości. Parametry, od których w dużej mierze zależy 
końcowy wynik nośności ocenianej nawierzchni lotniskowej wyko-
nanej w technologii betonu cementowego to: moduł sprężystości 
betonu, wytrzymałość betonu na zginanie oraz współczynnik Pois-
sona. 

3.1. Moduł sprężystości 

Moduł sprężystości (moduł Younga) betonu E jest wskaźnikiem 
odkształcalności podłużnej betonu i wyraża się stosunkiem naprę-
żenia do odpowiadającego mu odkształcenia: 

gdzie: 
σ – naprężenie, 
ε – odkształcenie. 

 
Mając na uwadze, że dla betonu zależność σ od ε nie jest li-

niowo proporcjonalna, dlatego przyjęto ściśle określone wartości σ 
dla określenia modułu sprężystości E. W związku z tym, rozróżnia 
się m.in.: 
– moduł początkowy E0, 
– moduł normowy Eb = E, 
– moduł chwilowy Ec, 
– moduł dynamiczny Edyn. 
 

Różnice polegają na przyjęciu wartości naprężeń, dla których 
ustala się moduł sprężystości E, co przedstawia poniższy rysunek 4 
[1]. 
 

 
Rys. 4. Interpretacja modułu sprężystości betonu E 

 
Z wykresu wynika, że moduł sprężystości dla danego σ równa 

się tangensowi kąta, jaki tworzy styczna krzywej σ-ε z osią poziomą 
wykresu. Moduł obliczony dla dowolnego σ to moduł chwilowy, 
natomiast podstawę w obliczeniach konstrukcji stanowi moduł nor-
mowy Eb ustalony dla siecznej pomiędzy σ1 = 0,1 fn i σ2 = 0,3 fn, 
którym to wartościom odpowiadają odkształcenia ε1 i ε2. 

Moduł sprężystości betonu rośnie wraz z jego wytrzymałością 
na ściskanie, gdyż bezpośrednio zależy od modułu sprężystości 
kruszywa użytego do jego wykonania i jego ilości w jednostce obję-
tości. W literaturze fachowej można spotkać wzory opisujące moduł 
sprężystości betonu, nawet bez konieczności wykonywania stosow-
nych badań, np. wg Grafa [1]: 

gdzie: 
fc – wytrzymałość normowa betonu na ściskanie. 

ε

σ
=E  (3) 

c

b

f
,

E
30

+170

100000
=  
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Mimo, że podawane w literaturze wzory i wartości w normie 
wiążą moduł sprężystości bezpośrednio z wytrzymałością betonu na 
ściskanie, to nie są one pewne i dokładne, a błędy szacuje się 
nawet na ±60%. Wynika to m.in. z faktu, że autorzy wspominanych 
wzorów opierali się na wynikach badan betonów o ściśle określo-
nych właściwościach technologicznych, a nie brali pod uwagę np. 
modułu sprężystości różnych rodzajów kruszyw. Ponieważ wartości 
modułów sprężystości betonu zależą od kilku czynników, dlatego 
dokumenty normatywne wielu krajów, w tym i Polski (PN-B-
03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obli-
czenia statyczne i projektowanie) zaleciły przyjmowanie wypośrod-
kowanych wartości Eb dla poszczególnych klas betonu, co przed-
stawia tablica 3 [Jamroży]. 
  

Tab. 3. Moduły sprężystości betonu w zależności od jego klasy 
Klasa betonu fck,cube [MPa] 20,0 25,0 30,0 37,0 45,0 50,0 60,0 

Moduł sprężystości betonu Eb [GPa] 27,0 30,0 32,6 35,5 37,8 39,0 41,0 

 
Rzeczywiste wartości modułów sprężystości betonu, z którego 

wykonywane są nawierzchnie lotniskowe, należy wyznaczać drogą 
doświadczalną w warunkach laboratoryjnych na próbkach pobra-
nych bezpośrednio z konstrukcji ocenianych nawierzchni. 

3.2. Wytrzymałość na zginanie 

Specyfika pracy betonowej nawierzchni lotniskowej powoduje, 
że musi ona charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością na 
zginanie. Istota badania w warunkach laboratoryjnych polega na 
ustaleniu naprężeń w strefie rozciąganej w momencie złamania 
próbki w postaci belki o wymiarach 15 x 15 x 70 cm. Rozróżnia się 
badania przez łamanie jedną siłą umieszczoną w środku belki lub 
dwiema siłami umieszczonymi w 1/3 jej rozpiętości. 

Do określenia nośności betonowych nawierzchni lotniskowych 
w praktyce badawczej korzysta się z badań terenowych, w czasie 
których dokonuje się pomiaru grubości poszczególnych warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni oraz określa się wytrzymałość na 
zginanie warstwy jezdnej. Rodzaj poszczególnych warstw konstruk-
cyjnych nawierzchni oraz ich grubości określa się na podstawie 
odwiertów Ø 150 mm wykonanych w badanej nawierzchni. Odwierty 
należy wykonać zgodnie z PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu  
w konstrukcjach – Część 1: Próbki rdzeniowe – Pobieranie, ocena  
i badanie wytrzymałości na ściskanie. Wytrzymałość na zginanie 
bada się na próbkach walcowych pobranych z nawierzchni, zgodnie 
z NO-17-A500:2016 Nawierzchnie lotniskowe i drogowe. Badania 
nośności [3]. 

Oznaczenie wytrzymałości na zginanie należy wykonać w na-
stępujący sposób: 
– określić wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu odwier-

tów rdzeniowych Ø 150 mm, zgodnie z PN-EN 12390-6:2011 
Badania betonu – Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu próbek do badań, 

– wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu betonu cemen-
towego przeliczyć na wytrzymałość na zginanie zgodnie ze wzo-
rem: 

 

gdzie:  
fct – wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu betonu 

cementowego oznaczona wg metody brazylijskiej, 
fzg – wytrzymałość betonu cementowego na zginanie. 

 
Dla nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego współ-

czynnik przeliczeniowy stosowany przy przeliczaniu wytrzymałości 

betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu walca na wytrzymałość 
betonu na zginanie, zgodnie z [3] wynosi 1,5. 

W przypadku badań odbiorczych, wykonywanych na nowobu-
dowanych nawierzchniach lotniskowych, dopuszczalne jest wyko-
rzystanie wyników badań wytrzymałości betonu na zginanie uzy-
skanych podczas badań laboratoryjnych prowadzonych w trakcie 
budowy. Jeśli badania prowadzone w trakcie budowy wykazały 
prawidłową wytrzymałość betonu na zginanie, zgodną z wymaga-
niami [3], jako wytrzymałość na zginanie betonu w nawierzchni 
należy przyjąć standardowo 5,5 MPa. 

3.3. Współczynnik Poissona 

Gdy do próbki betonowej przyłożone zostaje obciążenie jedno-
osiowe, to pojawiają się w niej odkształcenia podłużne w kierunku 
przyłożonego obciążenia i jednocześnie występują odkształcenia 
poprzeczne przeciwnego znaku. Wartość stosunku odkształceń 
poprzecznych do podłużnych nazywana jest współczynnikiem Pois-
sona, a znak tej wielkości jest pomijany. 

W materiale izotropowym i liniowo-sprężystym współczynnik 
Poissona jest wielkością stałą [4]. W przypadku betonu na współ-
czynnik ten mogą wpływać jednak inne uwarunkowania. Nie mniej 
jednak, w zakresie obciążeń, przy których związek pomiędzy przy-
łożonym naprężeniem i odkształceniem podłużnym jest liniowy, 
wartość współczynnika Poissona betonu jest w przybliżeniu stała.  
W zależności od rodzaju i właściwości użytego kruszywa wartość 
współczynnika Poissona betonu zawarta jest na ogół w zakresie od 
0,15 do 0,22. W praktyce, do obliczania nośności betonowych na-
wierzchni lotniskowych przyjmuję się dla betonu użytego do wyko-
nania warstwy jezdnej wartość współczynnika Poissona równą 0,16.  

4. WPŁYW ZMIAN PARAMETRÓW MECHANICZNYCH 
NA NOŚNOŚĆ NAWIERZCHNI 

4.1. Analiza teoretyczna 

Nośność nawierzchni lotniskowych może być wyrażana wskaź-
nikiem PCN lub dopuszczalną liczbą operacji lotniczych. W obydwu 
przypadkach istotną rolę odgrywa liczba dopuszczalnych powtórzeń 
obciążenia N, która bezpośrednio wpływa na wartość nośności. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż liczba powtórzeń obciążenia N jest 
liczbą ograniczoną. 

Liczba dopuszczalnych powtórzeń obliczana jest w zależności 
od przyjętego modelu obliczeniowego ocenianej konstrukcji na-
wierzchni lotniskowej. Dla nawierzchni sztywnych, wykonanych  
z betonu cementowego, stosuje się następującą formułę wynikającą 
z kryterium dopuszczalnych naprężeń [5]: 

gdzie: 
N – liczba dopuszczalnych powtórzeń obciążenia, 
fzg – wytrzymałość betonu na zginanie [MPa], 
σ – naprężenia rozciągające przy zginaniu wyznaczone w dol-

nej części płyty betonowej [MPa], 
E – moduł sprężystości betonu [MPa]. 
 
Na podstawie wieloletnich badań nośności betonowych na-

wierzchni lotniskowych wykonywanych przez Zakład Lotniskowy 
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, opracowano zależności, 
przedstawiające wpływ zmieniających się parametrów mechanicz-
nych betonu na końcowe wyniki nośności ocenianych nawierzchni, 
które zaprezentowano w punkcie 4.3. Wyniki z przeprowadzonej 
analizy teoretycznej zamieszczono poniżej w tablicach 4 - 7.  

fzg = fct  1,5 (5) 
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Tab. 4. Zależność dopuszczalnej liczby operacji lotniczych od właściwości mechanicznych betonu (przy k=25 MN/m3)  
Właściwość betonu Podłoże gruntowe kategorii D, k=25 MN/m3 

 Grubość płyty betonowej h=0,25 m 

E [MPa] 25 000 30 000 35 000 25 000 25 000 30 000 30 000 35 000 35 000 

fzg [MPa] 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 

Dopuszczalna liczba 
operacji lotniczych 

9 900 24 900 54 900 15 500 23 400 39 100 58 800 86 200 129 800 

 Grubość płyty betonowej h=0,30 m 

E [MPa] 25 000 30 000 35 000 25 000 25 000 30 000 30 000 35 000 35 000 

fzg [MPa] 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 

Dopuszczalna liczba 
operacji lotniczych 

35 800 91 100 200 800 56 200 84 600 143 100 215 400 315 500 475 000 

 Grubość płyty betonowej h=0,35 m 

E [MPa] 25 000 30 000 35 000 25 000 25 000 30 000 30 000 35 000 35 000 

fzg [MPa] 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 

Dopuszczalna liczba 
operacji lotniczych 

109 700 281 100 616 200 172 400 259 600 441 800 665 100 968 500 1 457 900 
 

 
Tab. 5. Zależność dopuszczalnej liczby operacji lotniczych od właściwości mechanicznych betonu (przy k=50 MN/m3) 

Właściwość betonu Podłoże gruntowe kategorii C, k=50 MN/m3 

 Grubość płyty betonowej h=0,25 m 

E [MPa] 25 000 30 000 35 000 25 000 25 000 30 000 30 000 35 000 35 000 

fzg [MPa] 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 

Dopuszczalna liczba 
operacji lotniczych 

14 200 35 600 77 400 22 200 33 500 55 900 84 200 121 700 183 100 

 Grubość płyty betonowej h=0,30 m 

E [MPa] 25 000 30 000 35 000 25 000 25 000 30 000 30 000 35 000 35 000 

fzg [MPa] 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 

Dopuszczalna liczba 
operacji lotniczych 

49 900 126 300 276 900 78 400 118 100 198 500 298 800 435 200 655 200 

 Grubość płyty betonowej h=0,35 m 

E [MPa] 25 000 30 000 35 000 25 000 25 000 30 000 30 000 35 000 35 000 

fzg [MPa] 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 

Dopuszczalna liczba 
operacji lotniczych 

151 200 384 900 839 200 237 600 357 700 605 100 910 900 1 319 000 1 985 600 
 

 
Tab. 6. Zależność dopuszczalnej liczby operacji lotniczych od właściwości mechanicznych betonu (przy k=90 MN/m3) 

Właściwość betonu Podłoże gruntowe kategorii B, k=90 MN/m3 

 Grubość płyty betonowej h=0,25 m 

E [MPa] 25 000 30 000 35 000 25 000 25 000 30 000 30 000 35 000 35 000 

fzg [MPa] 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 

Dopuszczalna liczba 
operacji lotniczych 

19 900 49 100 107 100 31 200 47 000 77 100 116 100 168 300 253 300 

 Grubość płyty betonowej h=0,30 m 

E [MPa] 25 000 30 000 35 000 25 000 25 000 30 000 30 000 35 000 35 000 

fzg [MPa] 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 

Dopuszczalna liczba 
operacji lotniczych 

68 700 172 700 371 700 108 000 162 600 271 500 408 700 584 200 879 400 

 Grubość płyty betonowej h=0,35 m 

E [MPa] 25 000 30 000 35 000 25 000 25 000 30 000 30 000 35 000 35 000 

fzg [MPa] 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 

Dopuszczalna liczba 
operacji lotniczych 

202 500 512 800 1 130 900 318 300 479 200 806 100 1 213 400 1 777 600 2 676 000 
 

 
Tab. 7. Zależność dopuszczalnej liczby operacji lotniczych od właściwości mechanicznych betonu (przy k=120 MN/m3) 

Właściwość betonu Podłoże gruntowe kategorii A, k=120 MN/m3 

 Grubość płyty betonowej h=0,25 m 

E [MPa] 25 000 30 000 35 000 25 000 25 000 30 000 30 000 35 000 35 000 

fzg [MPa] 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 

Dopuszczalna liczba 
operacji lotniczych 

23 500 58 500 125 800 37 000 55 600 91 900 138 400 197 800 297 700 

 Grubość płyty betonowej h=0,30 m 

E [MPa] 25 000 30 000 35 000 25 000 25 000 30 000 30 000 35 000 35 000 

fzg [MPa] 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 

Dopuszczalna liczba 
operacji lotniczych 

80 300 201 000 437 000 126 200 189 900 315 900 475 600 686 900 1 034 000 

 Grubość płyty betonowej h=0,35 m 

E [MPa] 25 000 30 000 35 000 25 000 25 000 30 000 30 000 35 000 35 000 

fzg [MPa] 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 

Dopuszczalna liczba 
operacji lotniczych 

238 500 591 000 1 300 400 374 800 564 200 928 900 1 398 400 2 043 800 3 076 800 
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4.2. Analiza numeryczna   

Do przeprowadzenia analizy numerycznej metodą elementów 
skończonych (MES) przyjęto następujące założenia: 
– samolot obliczeniowy kodu C typu Boeing 737 800, 
– maksymalna masa startowa 79 242 kg (obciążenie generowane  

przez pojedyncze koło goleni głównej 260 kN), 
– ciśnienie w oponie statku powietrznego 1,41 MPa, 
– grubość betonowej warstwy jezdnej 0,30 m, 
– moduł sprężystości betonu 30 000 MPa, 
– wytrzymałość betonu na zginanie 5,5 MPa, 
– współczynnik Poissona 0,16, 
– klasa betonu C 35/45, 
– kategoria podłoża gruntowego: 

– A - k=120 MN/m3, 
– B - k=90 MN/m3, 
– C - k=50 MN/m3, 
– D - k=25 MN/m3. 
Przedmiotowa analiza numeryczna została wykonana za po-

mocą oprogramowania specjalistycznego Autodesk® Robot™ 
Structural Analysis Professional. Otrzymane wyniki z przeprowa-
dzonej symulacji numerycznej MES dla wyżej wymienionych zało-
żeń, przedstawiono poniżej na rysunku 5 w postaci rozkładu ugięć 
sprężystych płyty betonowej na podłożu gruntowym o kategorii 
nośności podłoża gruntowego D. 
 

 
Rys. 5. Widok symulacji rozkładu ugięć w konstrukcji nawierzchni 
od zadanego obciążenia równego 260 kN 
 

Natomiast w tablicy 8 przedstawiono maksymalne wartości 
ugięć dla poszczególnych kategorii nośności podłoża gruntowego, 
uzyskane podczas analizy numerycznej. 
 

Tab. 8. Maksymalne wartości ugięć sprężystych  

 
Kategoria nośności podłoża / k [MN/m3] 

A / 120  B / 90 C / 50 D / 25 

Max. wartość ugięć 
[cm] 

0,056 0,071 0,115 0,196 

4.3. Analiza statystyczna 

Analiza statystyczna przeprowadzona została z wykorzysta-
niem pakietu Pakiet Statistica PL. Poniżej, na rysunkach 6 - 9 
przedstawiono zależności obrazujące wpływ zmian parametrów 
mechanicznych betonu oraz kategorii nośności podłoża gruntowego 
na końcowy wynik nośności betonowych nawierzchni lotniskowych, 
wyrażony dopuszczalną liczbą operacji lotniczych. W artykule za-
prezentowano wyniki analizy wykonanej przy założeniu stałej gru-
bości płyty, równej 0,30 m. Natomiast parametrami, które zmieniano 
na potrzeby analizy były: kategoria nośności podłoża gruntowego, 
moduł sprężystości betonu oraz wytrzymałość betonu na zginanie. 
Należy podkreślić, że wszystkie przyjęte parametry są powszechnie 
stosowane w rozwiązaniach konstrukcyjnych betonowych na-
wierzchni lotniskowych w warunkach krajowych. 

 
Rys. 6. Zależność liczby dopuszczalnych operacji lotniczych od 
modułu sprężystości betonu i wytrzymałości betonu na zginanie (dla 
kategorii nośności podłoża gruntowego A) 

 

 
Rys. 7. Zależność liczby dopuszczalnych operacji lotniczych od 
modułu sprężystości betonu i wytrzymałości betonu na zginanie (dla 
kategorii nośności podłoża gruntowego B) 

 

 
Rys. 8. Zależność liczby dopuszczalnych operacji lotniczych od 
modułu sprężystości betonu i wytrzymałości betonu na zginanie (dla 
kategorii nośności podłoża gruntowego C) 
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Rys. 9. Zależność liczby dopuszczalnych operacji lotniczych od 
modułu sprężystości betonu i wytrzymałości betonu na zginanie (dla 
kategorii nośności podłoża gruntowego D) 
 

Natomiast, na rysunkach 10 – 12 przedstawiono przebieg 
zmienności wyników nośności w zależności od kategorii podłoża 
gruntowego, modułu sprężystości betonu, wytrzymałości betonu na 
zginanie, przy założeniu stałej grubości płyty h=0,30 m.  
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Rys. 10. Wpływ kategorii nośności podłoża gruntowego i wytrzyma-
łości betonu na zginanie na stan nośności (przy założeniu stałej 
grubości płyty h=0,30 m i modułu sprężystości E=25 000 MPa) 
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Rys. 11. Wpływ kategorii nośności podłoża gruntowego i wytrzyma-
łości betonu na zginanie na stan nośności (przy założeniu stałej 
grubości płyty h=0,30 m i modułu sprężystości E=30 000 MPa) 
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Rys. 12. Wpływ kategorii nośności podłoża gruntowego i wytrzyma-
łości betonu na zginanie na stan nośności (przy założeniu stałej 
grubości płyty h=0,30 m i modułu sprężystości E=35 000 MPa) 

PODSUMOWANIE 

Na stan nośności nawierzchni lotniskowych wykonanych  
w technologii betonu cementowego wpływa wiele czynników. Koń-
cowy wynik, wyrażany wskaźnikiem PCN czy dopuszczalną liczbą 
operacji lotniczych, zależy nie tylko od obciążeń generowanych 
przez samoloty i warunków atmosferycznych, lecz także od właści-
wości mechanicznych betonu, z którego wykonano nawierzchnię 
lotniskową oraz stanu i rodzaju podłoża gruntowego znajdującego 
się bezpośrednio pod ocenianą konstrukcją nawierzchni. W artykule 
omówiono wpływ najważniejszych właściwości mechanicznych 
betonu, tj. modułu sprężystości, wytrzymałości na zginanie i współ-
czynnika Poissona oraz parametrów nośności podłoża gruntowego 
na nośność betonowych nawierzchni lotniskowych. 

Wszystkie wyżej wymienione parametry posłużyły do przepro-
wadzenia szczegółowej analizy teoretycznej, numerycznej i staty-
stycznej, w celu przedstawienia ich bezpośredniego wpływu na 
końcowy wynik nośności wyrażony dopuszczalną liczbą operacji 
lotniczych. Uzyskane wyniki oraz opracowane zależności przedsta-
wiono w punkcie 4 artykułu. Na ich podstawie można stwierdzić, że 
wraz ze wzrostem: modułu sprężystości betonu, jego wytrzymałości 
na zginanie, grubości warstwy jezdnej oraz odpowiednio wyższej 
kategorii nośności podłoża gruntowego, zwiększa się nośność 
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ocenianej betonowej nawierzchni lotniskowej. Jest to szczególnie 
ważne z punktu widzenia ekonomicznego projektowania nawierzch-
ni lotniskowych w technologii betonu cementowego. Należy podkre-
ślić, że każdy centymetr wyliczanej analitycznie grubości betonowej 
nawierzchni lotniskowej zależy bezpośrednio od przyjętych założeń 
w zakresie nośności, czyli od typu obliczeniowego statku powietrz-
nego, tj. wielkości generowanego przez niego obciążenia i jego 
liczby ACN, klasy betonu, jego modułu sprężystości, wytrzymałości 
na zginanie i współczynnika Poissona, warunków gruntowo-
wodnych określonych poprzez kategorię nośności podłoża grunto-
wego oraz okresu zakładanej eksploatacji przedmiotowej na-
wierzchni. Można, zatem wnioskować, że w dalszych pracach ba-
dawczych uzasadnione byłoby przeprowadzenie takiej analizy, która 
przedstawiłaby wpływ każdego, kolejnego centymetra betonowej 
nawierzchni lotniskowej na stan jej nośności. 
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Influence of mechanical properties of construction concrete 
airfield pavements in state of the load bearing capacity 

The main types of airfield pavements used in our domes-

tic conditions are concrete pavements. The main and at the 

same time the most important performance parameter of 

airfield pavements is a load bearing capacity is understood 

as the ability of the design to transfer loads from the aircraft 

at a specified time. In addition to loads generated by aircraft, 

on the condition of airfield pavement load bearing capacity 

of concrete is influenced by many external factors, including 

weather conditions. 

In addition, a very significant impact on the load bearing 

capacity of airfield pavements made in the technology  

of cement concrete to concrete properties (physical, mechan-

ical, rheological properties and resistance to environmental 

impact), with its construction of infrastructures and the con-

dition and the type of the ground located directly below the 

assessed design surface.  

Safety of air operations by aircraft on concrete airfield 

pavements depends on all of the above properties, which 

have the greatest impact mechanical properties.  

The article presents the dependence of the effect  

of changing mechanical parameters of concrete on the bot-

tom load bearing capacity rated pavements. 
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