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Paweł TUTKA, Roman NAGÓRSKI 

WPŁYW NIERÓWNOŚCI PODŁUŻNYCH NAWIERZCHNI  

NA TRWAŁOŚĆ NAWIERZCHNI DROGOWEJ PODATNEJ 

 

W artykule omówiony został wpływ nierówności podłużnych na trwałość nawierzchni drogowej. Interakcja pojazdu z na-

wierzchnią drogową ma charakter dynamiczny. W wyniku nierówności drogi wzbudzane są drgania pojazdu mające wpływ na 

komfort użytkowników pojazdu, przewożony ładunek oraz trwałość nawierzchni drogowej. W pracy określony został wskaźnik 

dynamiczny przyrostu oddziaływania na nawierzchnię siłą od drgań pojazdu. Wykorzystany został w tym celu model dyskretny 

pojazdu ciężkiego.  

 

WSTĘP 

Kluczowe w procesie projektowania nawierzchni drogowej jest 
wyznaczenie jej trwałości zmęczeniowej, określanej jako liczba 
ekwiwalentnych osi obliczeniowych, którą może przenieść na-
wierzchnia do momentu zniszczenia. Powszechnie stosowane 
w tym celu są metody mechanistyczno-empiryczne. Przy ich wyko-
rzystaniu niezbędne jest określenie stanu naprężeń i odkształceń 
nawierzchni drogowej [1]. Najczęściej stosowana jest analiza na-
wierzchni drogowej podatnej przy założeniu obciążenia statycznego 
dla standardowego pojazdu o nacisku na oś obliczeniową wynoszą-
cym 100 kN [1]. W podejściu tym nie bierze się pod uwagę dyna-
micznej interakcji między nawierzchnią i pojazdem na etapie wyzna-
czania odkształceń. Wpływ efektów dynamicznych uwzględniany jest 
przez zastosowanie współczynników odzwierciedlających obciąże-
nia dynamiczne pojazdu, które przekładają się na zwiększenie 
ruchu projektowego [1]. W niniejszej pracy dokonano analizy wpły-
wu nierówności nawierzchni drogowej na siłę przekazywaną na 
nawierzchnię drogową od koła pojazdu. Zostało to wykonane po-
przez analizę modelu dyskretnego pojazdu o nominalnym obciąże-
niu kołem 50 kN (połowa nacisku ekwiwalentnej osi pojazdu). Model 
składa się z mas, sprężyn i tłumików, których charakterystyki przyję-
te zostały zgodnie z danymi literaturowymi. Model ten został podda-
ny wymuszeniu kinematycznemu, zdefiniowanemu przez zmierzoną 
nierówność drogi. Rozwiązanie układu równań różniczkowych opi-
sujących zachowanie się modelu pozwoliło określić zwiększenie siły 
między modelem pojazdu, a nawierzchnią, ze względu na efekty 
dynamiczne. Następnie przyrost siły został przeliczony na zmianę 
trwałości zmęczeniowej nawierzchni.  

1. MODEL OBLICZENIOWY 

Do wyznaczenia oddziaływania między pojazdem, a na-
wierzchnią został wykorzystany dyskretny model układu o dwóch 
stopniach swobody przedstawiony na rys. 1 [2], [3], [4], [5]. 

Model pojazdu jest dwumasowym oscylatorem harmonicznym. 
Masa ms określa masę części nadwozia, masa mu jest to masa 
połowy osi pojazdu. Między masami znajdują się sprężyna opisują-
ca pracę zawieszenia o sztywności ks oraz tłumik – o współczynniku 
tłumienia Cs (amortyzator pojazdu). Sprężyna o sztywności kt oraz 
tłumik o współczynniku tłumienia Ct charakteryzują oponę pojazdu. 
Przyjęte wartości stałych materiałowych przedstawione w tab. 1 

pochodzą z pracy [2] przy uwzględnieniu, że sumaryczny ciężar 
modelu jest równy 50kN. 

 

 
Rys. 1. Model pojazdu oddziaływującego na nawierzchnię  

 
Tab. 1 Wartości parametrów modelu  

Symbol ms mu ks kt cs ct 

Jednostka [kg] [kg] [MN/m] [MN/m] [kNs/m] [kNs/m] 

Wartość 4496 600 2 3,5 40 4 

 
Funkcja u(t) opisuje wymuszenie kinematyczne działające na 

model pojazdu od nierówności porzecznej nawierzchni. Funkcja ta 
jest interpolacją liniową między rzędnymi w punktach oddalonych 
o 10 cm.  

Układ równań różniczkowych drgań opisanego modelu wokół 
położenia równowagi przyjmuje następującą postać:  
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Wartość siły Fd generowanej przez sprężynę o module sztyw-
ności kt jest równa iloczynowi modułu kt i różnicy przemieszczeń u1 i 
w1. Określa ona dodatkową siłę od obciążenia dynamicznego. 

2. ANALIZA MODALNA UKŁADU  

Przeanalizowano odpowiedź modelu na obciążenie harmonicz-
ne o amplitudzie A = 2 cm, dla różnych wartości częstotliwości 
obciążenia (f). Wymuszenie opisane jest wzorem w1 = A sin(2πft). 
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Na rys. 2, 3, 4 przedstawiono maksymalne wartości przemieszczeń 
i sił dla różnych wartości częstotliwości wymuszenia. Pozwala to 
określić jaka częstotliwość wymuszenia powoduje największe ob-
ciążenie. Dodatkowo obliczono częstotliwości drgań własnych dla 
układu o dwóch stopniach swobody analogicznego do układu na 
rys. 1, przy założeniu zerowego tłumienia. Wynoszą one 2,67 Hz 
oraz 15,38 Hz 

 
Rys. 2. Maksymalna różnica między przemieszczeniami osi i zawie-
szenia w funkcji częstotliwości wymuszenia 

 

 
Rys. 3. Maksymalna różnica między przemieszczeniem osi, a funk-
cją nierówności nawierzchni w zależności od częstotliwości wymu-
szenia  

 

 
Rys. 4. Maksymalna siła oddziaływania dynamicznego koła na 
nawierzchnię w funkcji częstotliwości wymuszenia  

Na rys. 5 przedstawiono wartość maksymalnej siły działającej 
na nawierzchnię w funkcji długości fali nierówności nawierzchni. 
Wykres został wykonany przy założeniu prędkości pojazdu równej 
60 km/h.  

 
Rys. 5. Maksymalna siła oddziaływania dynamicznego koła na 
nawierzchnię w funkcji długości fali  

3. OBCIĄŻENIE NAWIERZCHNI  

Dla modelu opisanego w punkcie 1 dokonano analizy drgań 
przy wymuszeniu zdefiniowanym przez zmierzone profile podłużne 
drogi w śladzie koła pojazdu. Skorzystano z danych z 49 odcinków 
dróg miejskich na terenie Warszawy. Łączna długość analizowa-
nych pasów drogi wynosiła ponad 35 km. Przykładowy profil przed-
stawiony jest na rys. 6 

Wykonując obliczenia przyjęto jednorodne warunki początkowe 
ze względu na prędkości mas układu oraz początkowe przemiesz-
czenia mas tak, aby siła w sprężynach była równa zeru. 

Dokonano analizy spektralnej nierówności nawierzchni drogo-
wej. Na rys. 7 i 8 przedstawiona jest widmowa gęstość mocy nie-
równości nawierzchni w funkcji odpowiednio częstości kołowej 
nierówności nawierzchni oraz długości fali nawierzchni (przy zało-
żeniu, że pojazd porusza się z prędkością 60 km/h). Wykresy te 
obrazują jakiej częstości i długości fale maja największą energię na 
jednostkę długości przy rozkładzie funkcji nierówności drogi na 
poszczególne częstości. 

 
Rys. 7. Widmowa gęstość mocy (PSD) w funkcji częstości kołowej 
dla funkcji nierówności nawierzchni w zależności od częstości 

 
Rys. 6. Przekrój podłużny nawierzchni w śladzie prawego koła 
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Rys. 8 Widmowa gęstość mocy (PSD) w funkcji długości fali dla 
funkcji nierówności nawierzchni w zależności od długości fali 

 
Przykładowe wyniki wartości obciążenia dynamicznego działa-

jącego na nawierzchnię drogową w funkcji położenia koła przedsta-
wione są na rys. 9. Wartość siły oscyluje wokół zera, odciążając lub 
dociążając nawierzchnię drogową. Jako miarę wpływu efektów 
dynamicznych na obciążenia nawierzchni przyjmuje się Dynamic 
Load Coefficient (DLC) [2] wyrażony wzorem: 

DLC
F


  (3) 

Gdzie σ – odchylenie standardowe obciążenia dynamicznego na-
wierzchni (odchylenie standardowe Fd), F – nacisk statyczny od koła 
pojazdu. Średnia wartość odchylenia standardowego siły dynamicz-
nej wynosi około 9,2 kN, co przekłada się na średnią wartość 
wskaźnika DLC obliczoną dla przeanalizowanego zakresu danych 
wynoszącą 0,184.  

Zakładając normalny rozkład obciążenia dynamicznego wpro-
wadza się Dynamic Impact Factor (DI). Przyjmuje się, że wartość 
tego wskaźnika ma być taka, aby z 95% procentowym prawdopo-
dobieństwem stosunek obciążenia dynamicznego do obciążenia 
statycznego od pojazdu wynosił mniej niż wartość DI. Pozwala to 
wyrazić wartość współczynnika wzorem: 

1 RDI z DLC   (3) 

gdzie zR – współczynnik niezawodności dla wartości dystrybuanty 
95%, wartość zR z tablic statystycznych równa 1,64. Pozwala to 
określić wskaźnik dynamiczny – DI=1,3.  

4. TRWAŁOŚĆ NAWIERZCHNI  

Dla wyznaczonego wskaźnika dynamicznego DI = 1,3 określo-
na została trwałość zmęczeniowa nawierzchni. Wykonano model 
numeryczny nawierzchni drogowej podatnej przy użyciu metody 
elementów skończonych w programie Abaqus [6], wykonano obli-
czenia dla dwóch przypadków: 
1. Obciążenia o nacisku koła 50 kN  
2. Obciążenia o nacisku koła z uwzględnieniem wpływu efektów 

dynamicznych – wartość siły równa 65 kN 
Własności materiałowe modelu przedstawione są w tab. 2. 

 

Tab. 2. 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 

 
Kluczowe wyniki odkształceń, maksymalne rozciąganie na 

spodzie warstw asfaltowych i ekstremalne ściskanie na powierzchni 
podłoża gruntowego, przedstawione są w tab. 3. 
 

Tab. 3. Wartości kluczowych odkształceń w nawierzchni asfaltowej  

Lp. Siła 
Maksymalne odkształcenie 

rozciągające - εh 
Ekstremalne odkształcenie 

ściskające – εv 

1. 50 kN 52,71 x 10-6 -138,4 x 10-6 

2. 65kN 65,37 x 10-6 -178,6 x 10-6 

 
Do przeliczenia otrzymanych wartości odkształceń na trwałość 

zmęczeniową nawierzchni wykorzystano formuły Instytutu Asfalto-
wego [1]. Do obliczenia trwałości ze względu na spękania zmęcze-
niowe zastosowano wzór (4). 

5 3,291 0,84518,4 10 6,617 10M

z hN E         (4) 

gdzie Nz – liczba osi obliczeniowych ze względu na spękania zmę-
czeniowe w dolnej części warstw asfaltowych, E – moduł sztywności 
najniższej warstwy asfaltowej [MPa] 

4,84 0,69a

a v

V
M

V V

 
  

 
 (5) 

przy czym Va – zawartość objętościowa asfaltu w mieszance – 
przyjęto 11,1 %, Vv – zawartość objętościowa wolnych przestrzeni w 
mieszance – przyjęto 4,6 % [7] 

Do obliczenia trwałości ze względu na koleiny strukturalne za-
stosowano wzór (6). 

1/m

d

v

k
N



 
  
 

 (6) 

gdzie Nd– liczba osi obliczeniowych ze względu na deformacje 
trwałe; k = 1,05·10-2; m = 0,223; εv – odkształcenia ściskające 

Jako wartość trwałości nawierzchni przyjmuje się minimalną 
z dwóch wartości – min(Nz,Nd). Wyniki dla dwóch przypadków 
przedstawione są w tab. 4 
 

Tab. 4. Trwałość nawierzchni  
Lp. Siła Nz Nd N 

1. 50 kN 55,0 mln osi 269,6 mln osi 55,0 mln osi 

2. 65 kN 27,1 mln osi 85,5 mln osi 27,1 mln osi 

 
Otrzymano spadek wartości trwałości obliczeniowej nawierzch-

ni o 50,5%. 

PODSUMOWANIE 

W pracy dokonano analizy drgań pojazdu poruszającego się po 

 
Rys. 9. Siła dynamiczna na analizowanym odcinku drogi   
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nawierzchni asfaltowej. Rozpatrywano drgania wywołane nierówno-
ścią podłużną nawierzchni drogowej. W tym celu użyto uproszczo-
nego modelu pojazdu ciężkiego w postaci układu o dwóch stop-
niach swobody. Doprowadziło to do uzyskania wartości siły oddzia-
ływania koła na nawierzchnię z uwzględnieniem efektów dynamicz-
nych. Otrzymany wskaźnik dynamiczny dla analizowanego zakresu 
danych wyniósł 1,3. Skutkuje to spadkiem trwałości obliczeniowej 
nawierzchni drogowej o około 50%. Potwierdza to słuszność 
uwzględniania drgań pojazdów w procesie wymiarowania na-
wierzchni. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Judycki J. (ed.), Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączno-
ści, 2014. 

2. Bonabi S. M., Impact of truck suspension and road roughness 
on loads exerted to pavements. The University of Texas at El 
Paso, 2011. 

3. Wardęga R., Wpływ struktury ruchu na nośność nawierzchni 
drogowych. Praca doktorska. Instytut Inżynierii Lądowej Poli-
techniki Wrocławskiej, Wrocław, 2006. 

4. Ryś D., Judycki J., Jaskuła, P., Wpływ równości nawierzchni i 
dynamicznego oddziaływania pojazdów ciężkich na trwałość 
zmęczeniową nawierzchni podatnych. Czasopismo Inżynierii 
Lądowej, Środowiska i Architektury, 2016, 63, nr 1/II: 291--298. 

5. Mitura A., Modelowanie drgań nieliniowego zawieszenia pojaz-
du samochodowego z tłumieniem magnetoreologicznym. 2010. 
PhD Thesis. 

6. ABAQUS Analysis User’s Manual, Ver. 6.8, 2008 
7. Nagórski R., Błażejowski K., Nagórska M., Studium właściwości 

mechanicznych konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej z 
uwzględnieniem trwałości: zagadnienia wybrane. Komitet Inżynie-
rii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, 2014. 

Impact of road roughness on durabulity of flexible pavement 

The article discusses the effect of longitudinal unevenness 

on the durability of road pavement. The interaction of the 

vehicle with the road pavement is dynamic. As a result of vehi-

cle unevenness, vehicle vibrations are inducted, affecting the 

comfort of the vehicle user, the transported load and the dura-

bility of the road pavement. The dynamic force from the vibra-

tion of the vehicle has been determined. A discrete model of 

heavy vehicle was used for this purpose.. 
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