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Jan TARGOSZ, Jacek WIEDEREK 

OGRANICZENIE ODDZIAŁYWAŃ DYNAMICZNYCH OD TRANSPORTU SAMO-

CHODOWEGO NA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DRÓG  

 

W artykule omówiony został problem wibroizolacji kanałów włazowych jako elementu konstrukcyjnego dróg i jego wpływ 

na rozprzestrzenianie się fali drganiowej do otoczenia drogi samochodowej. Przedstawiono analizę dynamiczną modelu o 

strukturze dyskretno-ciągłej oraz model numeryczny oraz wstępne wyniki z symulacji tego modelu. 

 

WSTĘP 

Problem drgań przenoszonych do otoczenia przez komunikację 
samochodową funkcjonuje od początku jej istnienia. Z początku 
drgania te nie były brane pod uwagę, gdyż częstotliwość przejaz-
dów oraz obciążenia były bardzo małe a poziom ich nie odbiegał od 
poziomu drgań od innych środków transportu jak na przykład cięża-
rowych wozów konnych ze stalowymi obręczami kół, jeżdżących po 
brukowanych ulicach. W miarę postępu technicznego i rozwoju 
innych środków komunikacji, zaczęto zwracać uwagę już na etapie 
projektowania samochodowych na możliwość ograniczenia emisji 
hałasu i drgań pochodzących od tych pojazdów na środowisko. 
Zapobieganie procesowi rozprzestrzeniania się oddziaływań dyna-
micznych poprzez grunt na konstrukcje inżynierskie, emisji dźwięku 
lub drgań materiałowych wymaga zastosowania nowych rozwiązań 
zarówno materiałowych jak i konstrukcyjnych, które spełniają wa-
runki izolacji drganiowej pomiędzy źródłem emisji drgań a otocze-
niem. Aby ocenić prawidłowość doboru metody ograniczenia wpły-
wu drgań gruntu na konstrukcje inżynierskie należy przeprowadzić 
wstępne badania rozchodzenia się fali drganiowej w gruncie, przy-
jąć model rozchodzenia się fali w gruncie, przeprowadzić jego sy-
mulację dla parametrów fizycznych gruntu a następnie zweryfiko-
wać na obiekcie rzeczywistym. W krajach wysoko rozwiniętych 
stosowane obecnie konstrukcje zezwalają na znaczne ograniczenie 
emitowanego hałasu do otoczenia. Jako jedną z podstawowych 
metod ograniczenia poziomu hałasu i drgań przyjęto w tych krajach 
prawidłowo zaprojektowane i wykonane elementy dróg jezdnych 
zarówno samochodowych jak i szynowych. Problem ten dotyczy nie 
tylko dróg samochodowych, skrzyżowań jednopoziomowych dróg 
oraz skrzyżowań z drogami transportu szynowego, ale również 
elementów konstrukcyjnych dróg transportu samochodowego takich 
jak np. studzienki i włazy kanalizacyjne. Naprawa lub remont pokryw 
szybowych w ramach konserwacji sieci kanalizacyjnych jest nie-
zmiernie kosztowna. Doświadczenia wielu użytkowników sieci w 
Polsce oraz krajach UE pokazują, że często na przestrzeni dwóch 
latach po modernizacji lub remontu, szkody pojawiają się ponownie. 
Są one wynikiem oddziaływań dynamicznych pojazdów samocho-
dowych różnych typów. W przeciwieństwie do Niemiec w RP brak 
jest jakichkolwiek badań przydatności poszczególnych typów stu-
dzienek i włazów montowanych w drodze, a często w Polsce zróż-
nicowanych metod technologii modernizacji pokryw włazowych w 
odniesieniu do czasu bezawaryjnej pracy naprawianych, moderni-
zowanych lub remontowanych. Nie tylko stan dróg na przejazdach 
wpływa na płynność transportu samochodowego, awaryjność, ogra-

niczenia prędkości, oddziaływania dynamiczne (drgania) przeno-
szone do środowiska naturalnego człowieka, ale również ciąg stu-
dzienek kanalizacyjnych, burzowych i odpływowych zabudowanych 
w jezdni, a szczególnie ich konstrukcja i jakość zabudowy. Istotnym 
jest natomiast problem wymiany starych włazów na nowe. W tym 
celu należy odsłonić element drogi wokół włazu, który to proces w 
naszych warunkach wykonuje się z użyciem młotów pneumatycz-
nych, przy okazji mocno naruszając konstrukcję podbudowy drogi i 
wyłączając ją na dłuższy czas z użytku. Spoiwo, którym następnie 
uzupełniane są ubytki w drodze jest położone ręcznie i marnej 
jakości powodując, że nowo wymieniony właz, sztywno zabudowany 
w drogę, w krótkim okresie czasu nadaje się do remontu. Oddziały-
wania dynamiczne włazu bez elementu wibroizolacji wcześniej czy 
później muszą dać znać o sobie. W oparciu o badania literaturowe 
oraz konferencje, np. Seminarium IKT – Forum Schacht 2002 w 
Gelsenkirchen, można stwierdzić, że problem ten jest istotny we 
wszystkich krajach UE, np. w Niemczech wg informacji uzyskanej 
na wspomnianej konferencji, do wymiany w najbliższym czasie jest 
około 10 milionów sztuk włazów. 

W związku z powyższym istotnym problemem naszego kraju 
jest minimalizacja oddziaływań dynamicznych na środowisko od 
elementów stanowiących integralną część dróg samochodowych, co 
można uzyskać między innymi poprzez zastosowanie wibroizolacji 
tych elementów konstrukcyjnych (studzienki, włazy) samochodo-
wych szlaków komunikacyjnych, których parametry wibroizolacyjne, 
mechaniczne oraz reologiczne dobierane są na drodze analizy 
dynamiki prawidłowych modeli układu wibroizolacji. Ponadto ograni-
czyłoby to wpływ rozprzestrzeniania się fali drganiowej w gruncie i 
ograniczyłoby jej negatywny wpływ na inne konstrukcje inżynierskie 
(budynki, wiadukty itp.). Byłoby by również przyczyną ograniczenia 
emisji uciążliwego hałasu, gównie uderzeniowego.  

W chwili obecnej prowadzone wstępne prace badawcze, które 
mogą wpłynąć korzystnie na proces projektowania konstrukcji inży-
nierskich, w tym dróg samochodowych, znacznie go przyspieszając 
jak również pozwolą przewidzieć rozchodzenie się fali drganiowej i 
zastosować odpowiednie przeszkody pionowe lub poziome pozwa-
lające ograniczyć np. poziom drgań samych konstrukcji drogowych 
a przez to ich żywotność jak również budynków w okolicy tych dróg 
a w których przebywają ludzie. Stąd też powstała koncepcja ograni-
czania oddziaływań dynamicznych elementów konstrukcyjnych dróg 
samochodowych jakim są włazy i studzienki kanalizacyjne w nich 
zamontowane. 
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1. METODYKA WSTĘPNYCH PRAC BADAWCZYCH  

Zasadniczym elementem metodyki prac jest określenie wpływu 
wymuszenia dowolnego typu samochodu na jeden z elementów 
konstrukcyjnych drogi samochodowej jakim jest studzienka kanali-
zacyjna a właściwie jej pokrywa (właz) oraz fali drganiowej wywoła-
nej tym wymuszeniem i jej wpływem na otoczenie, w szczególności 
na obiekty inżynierskie znajdujące się w pobliżu tej drogi. Realizacja 
tego zadania wymaga opracowania matematycznego modelu dy-
namicznego elementu konstrukcyjnego drogi jakim jest studzienka 
wraz z modelem gruntu w którym właz jest osadzony (matematycz-
nego i cyfrowego). Model taki wymaga identyfikacji i weryfikacji na 
obiekcie w warunkach rzeczywistych. Podstawą tych badań były 
zapoczątkowanie przedsięwzięcia badawczego na temat: „Naprawa, 
modernizacja lub remont uszkodzonych pokryw szybowych”, w 
którym zajęto się przede wszystkim kwestią, jak dalece różnią się 
różne metody modernizacji pokryw szybowych ze względu na prze-
noszenie dynamicznego obciążenia ruchu pojazdów samochodo-
wych na budowlę szybu. Wynikiem tych badań było stwierdzenie 
faktu, że z pewnymi ograniczeniami pokrywa szybowa naprawiana, 
modernizowana lub remontowana według ogólnie przyjętych reguł 
technicznych nie jest konstrukcyjnie w stanie trwale opierać się 
obciążeniom dynamicznym wywołanym obciążeniem od transportu 
samochodowego, który występuje w ulicy. Stąd też w Katedrze 
Robotyki i Mechatroniki AGH w latach 2003 -2007 opracowano 
koncepcję wibroizolowanego, a którego idea przedstawiona zosta-
nie poniżej. Badania prowadzone przez wiele lat potwierdziły rów-
nież, że czynnikami, które wpływały negatywnie na trwałość kon-
strukcji włazu szybowego są między innymi: 
– czynniki pogodowe (temperatura, opady) podczas procesu 

budowy i modernizacji, 
– korozja na skutek oddziaływania solanki w zimie 
– różnice temperatur, 
– różnice wilgotności, 
– obciążenia wynikające ze zmian mróz/rosa. 

Priorytetowym celem badań jest jednak określenie procesu 
niszczenia pokryw szybowych w warunkach rzeczywistych oraz w 
oparciu o badania laboratoryjne różnego typu modeli , porównanie 
skuteczności różnych metod napraw, modernizacji oraz napraw w 
zależności od rzeczywistych warunków. Dla przykładu na rys.1 
przedstawiono jedną z metod naprawy istniejącej pokrywy szybowej 
poprzez rozbudowę obszaru krytycznego wokół pokrywy. Tego typu 
rozwiązania wydłużają żywotność włazów lecz nie ograniczają 
oddziaływań dynamicznych na szyby oraz nie zapewniają ciągłego 
przejazdu przez transport samochodowy. Przez ciągłość przejazdu 
w tym zagadnieniu, rozumiana jest struktura drogi i szybu kanało-
wego. 

 

 
Rys. 1. Pokrywa szybowa naprawiana metodą tradycyjną 

 
Obok zbadania stanu techniki modernizacyjnej ważnymi ele-

mentami badań są badania modernizowanych pokryw szybowych 
tzn.: 

– badania drgań (współczynnika wibroizolacji) na próbce bezpo-
średnio po modernizacji 

– badania drgań (współczynnika wibroizolacji) na produkowanych 
w ramach modernizacji próbkach 

– produkcja i badanie próbek w laboratorium, 
– pomiary osiadania przy modernizowanych pokrywach szybo-

wych przez co najmniej okres jednego roku, 
– badania laboratoryjne na uszkodzonych pokrywach szybowych, 
– badania materiałowe ( dynamiczne badania parametrów tłumie-

nia, wibroizolacji, wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie, zmę-
czenie ). 
W oparciu o powyższy zakres prac można opracowywać nowe 

koncepcje modernizacji dla określonych rzeczywistych sytuacji. 

1.1. Koncepcja wibroizolowanej pokrywy szybowej 

Jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzeń pokryw szybowych 
jest zastosowanie systemu zapraw o nie nadającej się recepturze 
i/lub ich użycie niezgodne z przeznaczeniem na placu budowy. 
Wynika to z różnicy sztywności włazu, jezdni i obszaru krytycznego 
pomiędzy nimi. Stąd też obok oceny i porównania istniejących 
metod modernizacji rozwinięto nowe koncepcje metod modernizacji 
w oparciu o badania teoretyczne, laboratoryjnych oraz badaniach 
na zastosowanych układach w rzeczywistości np. przejazdy kolejo-
wo-samochodowe. 

 Koncepcja ta polega na wibroizolacji pokrywy szybowej [4], 
która pozwoli na znaczne ograniczenie oddziaływań dynamicznych 
na szyb a poprzez to na zwiększenie jego żywotności oraz znacznie 
mniejsze osiadanie w gruncie. jednocześnie zapewnia ciągłość 
przejazdu transportu samochodowego.  

W oparciu o rozważania teoretyczne i przedstawione poniżej 
obliczenia w oparciu o dostępne dane parametrów włazu, opraco-
wano układ wibroizolacji składający się płyty gumowej posadowionej 
na kanale żelbetowym. Pozwoli to na ograniczenie poziomu oddzia-
ływań dynamicznych przekazywanych od pojazdu samochodowego 
do otoczenia o ponad 70%. Ideę rozwiązania przedstawiono na 
rysunkach 2 i 3. 

 

 

Rys. 2. Koncepcja wibroizolacji włazu kanałowego  
 

 

Rys. 3. Prototyp wibroizolowanego kanałowego 
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W badaniach teoretycznych dotyczących minimalizacji drgań 
należy rozróżnić izolację otoczenia od oddziaływań dynamicznych 
przy niskich częstotliwościach f< 50 [Hz] oraz izolację elementów 
konstrukcyjnych ze względu na wysokie częstotliwości drgań mate-
riałowych tzw. dźwiękoizolację, Warunkiem poprawnego działania 
układu wibroizolacji jest spełnienie warunku: 

 

2
0


f

f
 (1) 

gdzie: 
f – częstotliwość wymuszenia, 
f0 – częstotliwość drgań własnych, 

m

k
  2=f  0

. 

 
Spełnienie warunku (1) nie zawsze jest możliwe do zrealizowa-

nia, gdyż układ mechaniczny, który jest wibroizolowany byłby nara-
żony na wielokrotny rezonans. Stąd też koniecznym jest osłabienie 
warunku wibroizolacji zgodnie z zależnością 2. 

 6,...,2,1,1   ifff oiwoi  (2) 

 
Na rysunku 3 przedstawiono model dyskretno - ciągły układu 

wibroizolacji w którym masa mz symbolizuje masę płyty włazu wraz 
z masą pojazdu samochodowego, która w modelu spełnia rolę płyty 
dociskowej a współczynnik kg charakteryzuje sztywność układu 
wibroizolacji. 

 

 
Rys.3. Model obliczeniowy 

 
Równanie różniczkowe opisujące ten model, wyprowadzono 

przy założeniu, że elementy sprężyste charakteryzujące gumę kg 

mają charakterystyki liniowe, wówczas przyjmuje ono następującą 
postać: 
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Dla zależności (3) wprowadzamy następujące warunki brzego-

we: 
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gdzie:  
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E - dynamiczny moduł Younga, 
ρ - gęstość materiału gumy,  
F - powierzchnia przekroju poprzecznego gumy, 
mz - masa płyty dociskowej, 
kg - współczynnik sprężystości elementu wibroizolującego. 

 

Dla zależności (4) wprowadzamy następujące warunki począt-
kowe: 

 
Następnie wykorzystując metodę Fouriera rozdzielenia zmien-

nych otrzymujemy równanie na częstości własne problemu począt-
kowo- brzegowego w postaci: 
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Na podstawie tej zależności wyznaczamy ωi stanowiące czę-
stości własne modelu układu wibroizolacji, maszyn i urządzeń wi-
bracyjnych, przedstawionego na rysunku 3. Pozwala ona, po pod-
stawieniu rzeczywistych wartości , wiedząc że, zakres częstotliwości 
wymuszeń transportu samochodowego zawarta jest w przedziale f = 

30÷50 [Hz] (




2
f ) tak dobrać parametry elementu wibroizola-

cji oraz masę włazu, aby nie pokrywały się one z częstotliwościami 
własnymi układu wibroizolacji a ponad to spełniały warunek wibroi-
zolacji w postaci zależności (2). 

Dla przykładu przeprowadzono obliczenia układu wibroizolacji 
dla pokrywy szybowej, składającego się z elementu gumowego o 
grubości 0,2 m oraz płyty włazowej stanowiących rzeczywisty układ 
systemu pokrywy szybowej. Na rysunku 4 przedstawiono wykres w 
oparciu o który wyznaczono częstości własne w/w układu wibroizo-
lacji. 

 

 
Rys.4. Wykres wyznaczający częstości własne układu wibroizolacji 

 
Trzy pierwsze częstości własne układu wibroizolacji wynoszą 

odpowiednio ω1 = 59 s-1, ω2 = 1200 s-1 i ω3= 2400 s-1, co odpowiada 
częstotliwościom f1= 9.39 Hz, f2 = 191 Hz i f3 = 382 Hz. Oczywiście 
z praktycznego punktu widzenia warunek, wibroizolacji nie jest 
jedynym, który powinien spełniać układ wibroizolacji. Niezbędnym 
jest również stwierdzenie jak fale drganiowe wywołane przez obcią-
żenia dynamiczne pochodzące od pojazdów samochodowych 
wpływają na strukturę drogi i konstrukcji architektonicznych znajdu-
jących się w jej pobliżu. Stąd model przedstawiony powyżej nie 
spełnia tych oczekiwań gdyż nie uwzględnia wpływu dynamiki na 
grunt w którym jest zamontowany. Z tego powodu podjęto się zbu-
dowania modelu numerycznego, który w swoich założeniach powi-
nien obydwa te problemy, tzn. wibroizolację i oddziaływanie dyna-
miczne na otoczenie włazu kanałowego. 
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2. MODEL NUMERYCZNY KANAŁU ZAMONTOWANEGO 
W PODŁOŻU TYPOWEJ DROGI.  

2.1. Siatka modelu numerycznego  

W celu przeprowadzenia symulacji rozchodzenia się drgań od 
włazu kanałowego przyjęto jego model obliczeniowy, w postaci 
siatki, która odwzorowuje typowe usytuowanie włazu wbudowanego 
w drogę samochodową przedstawiony na rysunku 5. Model 
uwzględnia typowy przekrój gruntu dla dróg powiatowych. 

 

 
Rys.5. Szczegółowa siatka modelu numerycznego gruntu wraz z 
włazem kanałowym zamontowaym w podłożu drogi 

 
Siatka ta składa się z 112423 elementów skończonych heksa-

gonalnych, lokalnie zastosowano elementy typu penta o podstawie 
trójkątnej. 

Czas całkowania został tak dobrany, aby zachowane zostało 
kryterium Courant’a przy możliwie małym skalowaniu masy (<2.5%). 
Dodatkowo została określona maksymalna długość elementu, aby 
poprawnie odwzorować zjawiska falowe w wyższych częstotliwo-
ściach [1]. 

Na rysunku 6 przedstawiona jest szczegółowa siatka modelu 
elementów skończonych kanału zmodelowanego elementami po-
włokowymi. 

 

 
Rys.6. Szczegółowa siatka modelu numerycznego włazu kanało-
wego  

2.2. Materiałowe dane obliczeniowe dla modelu 
numerycznego 

Dane materiałowe gleby zostały opracowane na podstawie ba-
dań geologicznych. Ze względu na stosunkowo duże różnice gleb 
składowych pomiędzy poszczególnymi otworami pomiarowymi, do 
obliczeń przyjęto średnie wartości sztywności materiału. Dz.U. z 
1999 nr 43 poz. 430 zawiera dane materiałowe nawierzchni drogo-
wych przyjęte do obliczeń. Tłumienie i sztywność użyte w analizach 
przyjęto na podstawie publikacji [3]. 

2.3. Warunki brzegowe dla modelu numerycznego 

Ponieważ analizy geomechaniczne podłoża gruntowego powo-
dują że domena obliczeniowa jest w zasadzie nieograniczona, w 
modelu numerycznym należy ją ograniczyć, aby osiągnąć racjonal-

ne czasy obliczeń. W tym celu zostały użyte specjalne warunki 
brzegowe, nie odbijające fal – model PML (ang. perfectly maching 
layer) [2] wg. założeń przedstawionych na rysunku 7. 

 
Rys. 7. Schemat działania warunku brzegowego PML  

 
Poprzez zastosowanie specjalizowanych warunków brzego-

wych w oparciu o rysunek 7. wyniki obliczeń nie zostaną zaburzone 
przez zjawiska takie jak odbicie czy interferencja fal. Na rysunku 8 
przedstawionym poniżej zobrazowano domenę obliczeniową wraz z 
warunkami brzegowymi symulacji oraz warstwą elementów brzego-
wych nie odbijająca fal.  

 
Rys. 8. Warunki brzegowe zastosowane w modelu numerycznym 
kanału zamontowanego w gruncie 

2.4. Wymuszenie drgań – obciążenia przyjęte jako parametr 
wejściowy do symulacji  

Na rysunku 9 przedstawiono punkty pomiarowe fali drganiowej 
rozchodzącej od wymuszonego pojazdem samochodowym kanału. 

 

 
Rys. 9. Punkty pomiarowe rozchodzącej się fali drgań 

 
W pierwszym etapie analiz jako wymuszenia użyto sygnały si-

nusoidalnego o f-100Hz aby zweryfikować skuteczność wibroizola-
cji. Docelowo zostanie użyte wymuszenie w postaci impulsu sinuso-
idalnego dla przejazdu przez właz z prędkością około 60km/h. 
Odpowiada to impulsowi o półokresie około 0.038s (dla włazu Φ 
640mm). Łącznie przeanalizowano 5 wariantów wibroizolacji 
studzienek, które przedstawiono na rysunku 10. Nad ich zdjęciami 
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podano moduł Younga dla wibroizolacji która jest w kolorze 
czerwonym 

 

Rys. 10. Warianty wibroizolacji studzienek  

3. WYNIKI OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH  

Wyniki analiz numerycznych zaprezentowano w postaci map 
rozkładów przyspieszeń dla różnych chwil czasowych, które przed-
stawiono na rysunku 11, 12 i 13.  

 

 
Rys. 11. Rozkład przyspieszeń dla chwili czasowej t = 0,054 s 
(rysunek po lewej stronie z układem wibroizolacji kanału) 

 

 
Rys. 12. Rozkład przyspieszeń dla chwili czasowej t = 0,065 s 
(rysunek po lewej stronie z układem wibroizolacji kanału 
 

 
Rys. 13. Rozkład przyspieszeń dla chwili czasowej t = 0,079 s 
(rysunek po lewej stronie z układem wibroizolacji kanału 

 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych analizy dynamicznej modelu 
dyskretno-ciągłego, w oparciu o który należy dobierać parametry 
elementów wibroizolacji a następnie symulacji modelu numeryczne-
go wibroizolowanego włazu kanałowego zamocowanego w gruncie 
(podłożu) drogi samochodowej można wnioskować że: 
1. Zastosowanie elementów wibroizolacyjnych w przypadku wła-

zów kanałowych pozwala zredukować propagację drgań prze-
noszonych przez grunt na konstrukcje budowlane sąsiadujące z 
drogą jak i na sama drogę. 

2. Analiza spektrogramów, których w pracy nie zamieszczono 
wykazała, że zastosowanie elementów wibroizolacyjnych za-
pewnia redukcje drgań w szerokim spektrum częstotliwości 
istotnych zarówno dla drogi jak ewentualnie budynków zlokali-
zowanych w jej okolicy.  

3. Według spektrogramów jak i przebiegów czasowych można 
wnioskować, że decydującymi parametrami o jakości kanałów z 
elementami elastycznymi decyduję sztywność elementów wibro-
izolacji jak prawidłowy montaż. Ponieważ badania te są na eta-
pie początkowym, gdyż zostały zarzucone w 2007 r. można są-
dzić że temat jest rozwojowy. 
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Limitation of dynamic loads from car transportation  
on construction elements of roads 

The article discusses the problem of vibration of chan-

nels manhole as a structural element of roads and its influ-

ence on the propagation of the vibration wave to the sur-

roundings from the road. The dynamic analysis of a discrete-

continuous model and numerical model with preliminary 

results from the simulation of these models are presented. 
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