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WPŁYW ROZMIARU POWIERZCHNI BRAKU SCZEPNOŚCI W NAWIERZCHNI 

DROGOWEJ PODATNEJ NA ZACHOWANIE NAWIERZCHNI –  

ZAGADNIENIE OBROTOWO SYMETRYCZNE 

 

W pracy przeanalizowano wpływ utraty sczepności pomiędzy warstwą wiążącą a podbudową asfaltową nawierzchni dro-

gowej podatnej na jej zachowanie pod działaniem obciążenia statycznego. Uwzględniono różne rozmiary powierzchni braku 

sczepności oraz możliwość braku połączenia na całej powierzchni kontaktu warstw. Obliczenia przeprowadzono za pomocą 

metody elementów skończonych przy użyciu programu ABAQUS. Wykazano, że niezależnie od grubości i sztywności warstwy 

podbudowy asfaltowej istnieje rozmiar powierzchni braku sczepności, który jest lokalnie bardziej niekorzystny dla nawierzchni 

niż całkowity brak sczepności pomiędzy wymienionymi warstwami. 

 

WSTĘP 

W procesie projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych 
podatnych zakłada się, że warstwy nawierzchni są ze sobą idealnie 
połączone. Jednak utrata ciągłości połączenia, może mieć istotny 
wpływ na rozkład odkształceń w konstrukcji nawierzchni i ich warto-
ści [8] a co za tym idzie na obliczeniową trwałość nawierzchni [6]. 

Niniejszy artykuł dotyczy lokalnego wpływu braku sczepności 
pomiędzy warstwą wiążącą i podbudową asfaltową w konstrukcji 
nawierzchni drogowej podatnej na kluczowe z punktu widzenia 
wymiarowania nawierzchni wielkości mechaniczne, takie jak mak-
symalne naprężenia i odkształcenia w poszczególnych jej war-
stwach. Jako model nawierzchni przyjęto wielowarstwowy ośrodek 
sprężysty o nieograniczonych w kierunkach poziomych warstwach 
[4]. W celu uzyskania obrotowej symetrii zadania założono brak 
sczepności na powierzchni kołowej znajdującej się centralnie pod 
środkiem obciążenia nawierzchni kołem pojazdu (rys .1).  

 

 
Rys. 1. Położenie powierzchni  braku sczepności pomiędzy warstwą 
wiążącą i podbudową asfaltową w stosunku do obciążenia na-
wierzchni 

 
Przyjęto różne promienie R powierzchni braku sczepności, jako 

krotności promienia powierzchni obiciążenia r oraz zupełny brak 
sczepności na całej powierzchni kontaktu warstw. Odpowiedź na-
wierzchni na działanie obciążenia statycznego uzyskano metodą 

elementów skończonych przy użyciu programu ABAQUS. Uwzględ-
niono przy tym różne sztywności i grubości warstwy podbudowy 
zasadniczej konstrukcji nawierzchni drogowej. 

W pracy przyjęto swobodny kontakt warstw na powierzchni 
braku sczepności i pełną ciągłość przemieszczeń poza tym obsza-
rem. Pominięto inne modele kontaktu między warstwami.  

W wybranych przypadkach wyznaczono obliczeniową trwałość 
zmęczeniową nawierzchni w miejscu rozwarstwienia, korzystając z 
przykładowego kryterium Instytutu Asfaltowego. 

1. ZAŁOŻENIA I DANE 

1.1. Konstrukcja nawierzchni drogowej 

W pracy przyjęto przykładowy układ warstw konstrukcji na-
wierzchni drogowej podatnej o kategorii ruchu KR5. Grubości 
warstw wariantu podstawowego konstrukcji i ich parametry materia-
łowe zamieszczono w tablicy 1. Obliczenia przeprowadzono dla 
następujących wariantów konstrukcyjnych:  
a) zwiększając i zmniejszając sztywność podbudowy asfaltowej o 

20%; 
b) zwiększając i zmniejszając grubość podbudowy asfaltowej o 

2cm. 
 

Tab. 1. Parametry geometryczne i materiałowe wariantu podstawo-
wego przyjętej konstrukcji nawierzchni drogowej  

Lp. Warstwa Materiał 
h            

[cm] 
E [MPa] ν 

1. Warstwa ścieralna  SMA 11 S PMB 4 9837 0,3 

2. Warstwa wiążąca  AC 16 W MG 8 13818 0,3 

3. Podbudowa zasadnicza  AC 22 P MG 12 12956 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 

1.2. Obciążenie 

Przyjęto obciążenie ciśnieniem równomiernie rozłożonym na 
powierzchni kołowej, o wypadkowej P = 50 kN (połowa nacisku osi 
obliczeniowej równego 100 kN) i intensywności p = 850 kPa (pro-
mień obciążenia r = √(P/πp) = 0,1368 m). 
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1.3. Powierzchnia braku sczepności 

Dla każdego wariantu parametrów konstrukcyjnych wyznaczo-
no stan przemieszczenia, naprężenia i odkształcenia pod działa-
niem obciążenia statycznego przy założeniu pełnej szczepności 
wszystkich warstw nawierzchni oraz przy całkowitym braku sczep-
ności pomiędzy warstwą wiążącą a podbudową asfaltową, a także 
przy braku sczepności pomiędzy tymi warstwami na powierzchni 
kołowej znajdującej się centralnie pod obciążeniem o promieniu 
równym krotnościom promienia powierzchni obciążenia: R = kr, 
gdzie k = {0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14}. 

1.4. Parametry modelu MES 

Do obliczeń metodą elementów skończonych zastosowano 
model obrotowo symetryczny z elementami skończonymi z kwadra-
towymi funkcjami kształtu i całkowaniem zredukowanym CAX8R [5]. 
Rozmiary modelowanego obszary dobrano tak, aby zapewnić zgod-
ność wyników (wartości przemieszczeń, naprężęń i odkształceń w 
kluczowych miejscach) z rozwiązaniem analitycznym dla wielowar-
stwowej półprzestrzeni sprężystej przy pełnej sczepności wszystkich 
warstw [3] jak i swobodnym kontakcie warstw [8]. 

Na powierzchni braku połączenia pomiędzy warstwą wiążącą i 
podbudową asfaltową zamodelowano kontakt w kierunku prostopa-
dłym „surface to surface” [1,2]. 

Warunki brzegowe przyjęte w modelu MES to uniemożliwienie 
przemieszczeń w kierunkach prostopadłych do powierzchni brze-
gowej walca przy swobodzie przemieszczeń w kierunkach stycz-
nych na wszystkich brzegach z wyjątkiem powierzchni górnej (rys. 
2). 

 
Rys. 2. Warunki brzegowe przyjęte w modelu MES 

1.5. Trwałość zmęczeniowa nawierzchni 

W przypadku wybranego wariantu obliczeń wyznaczono trwa-
łość zmęczoniową korzystając z kryterium spękań zmęczeniowych 
według metody Instytutu Asfaltowego [7]: 
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gdzie: 
Nf – trwałość zmęczeniowa (w [liczba osi obliczeniowych]), 
E – moduł sztywności warstwy asfaltowej [MPa],  
εa – maksymalne odkształcenie rozciągające (w kierunku po-
ziomym) na spodzie warstwy asfaltowej, 
Va – zawartość objętościowa asfaltu w mieszance [% v/v],  
Vv –zawartość objętościowa wolnych przestrzeni w mieszance 
[% v/v]. 
 
Dla warstwy podbudowy asfaltowej z betonu asfaltowego AC 

22 P MG z asfaltem wielorodzajowym przyjęto Va = 9,1%, Vv = 8%. 

2. WYNIKI OBLICZEŃ 

Brak połączenia warstw nawierzchni znacząco wpływa na roz-
kład odkształcenia zwłaszcza w kierunku poziomym [7], dlatego 
oprócz standardowo badanych przy wymiarowaniu nawierzchni 
wielkości, zwrócono także uwagę na maksymalne odkształcenie 
poziome na spodzie warstwy wiążącej. W pracy zamieszczono 
wykresy następujących wielkości: 
– uz – ugięcie nawierzchni (maksymalne przemieszczenie w 

kierunku pionowym na powierzchni górnej), 
– εxxWW – maksymalne odkształcenie w kierunku poziomym na 

spodzie warstwy wiążącej, 
– εxxWP – maksymalne odkształcenie w kierunku poziomym na 

spodzie warstwy podbudowy asfaltowej, 
– εzz – maksymalne odkształcenie w kierunku pionowym na górnej 

powierzchni podłoża gruntowego. 

2.1. Wpływ wielkości powierzchni braku sczepności  
przy różnych grubościach warstwy podbudowy  

Na rysunkach 3-6 przedstawiono wykresy zmienności wyżej 
wymienionych wielkości w zależności od rozmiaru powierzchni 
braku sczepności przy różnych wariantach grubości podbudowy 
asfaltowej (10cm, 12cm i 14cm). Linie przerywane pokazują warto-
ści uzyskane przy zupełnym braku sczepności warstw. 
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Rys. 3. Wykres ugięcia nawierzchni uz w zależności od promienia 
powierzchni braku sczepności R przy różnych wariantach grubości 
podbudowy asfaltowej.  
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Rys. 4. Wykres maksymalnego odkształcenia w kierunku poziomym 
na spodzie warstwy wiążącej εxxWW w zależności od promienia 
powierzchni braku sczepności R przy różnych wariantach grubości 
podbudowy asfaltowej.  
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Rys. 5. Wykres maksymalnego odkształcenia w kierunku poziomym 
na spodzie warstwy podbudowy asfaltowej εxxWP w zależności od 
promienia powierzchni braku sczepności R przy różnych wariantach 
grubości podbudowy asfaltowej.  
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Rys. 6. Wykres maksymalnego odkształcenia w kierunku pionowym na 
górnej powierzchni podłoża gruntowego w zależności od promienia po-
wierzchni braku sczepności R przy różnych wariantach grubości podbu-
dowy asfaltowej.  

2.2. Wpływ wielkości powierzchni  braku sczepności  
przy różnych sztywnościach warstwy podbudowy  

Na rysunkach 7-10 przedstawiono wykresy wymienionych wielkości 
kluczowych w zależności od wielkości powierzchni braku sczepności przy 
różnych wariantach sztywności podbudowy asfaltowej (80%, 100%             
i 120% sztywności warstwy w konstrukcji podstawowej). Linie przerywane 
pokazują wartości uzyskane przy zupełnym braku sczepności warstw. 
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Rys. 7. Wykres ugięcia nawierzchni uz w zależności od promienia po-
wierzchni braku sczepności R przy różnych wariantach sztywności 
podbudowy asfaltowej.  
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Rys. 8. Wykres maksymalnego odkształcenia w kierunku poziomym na 
spodzie warstwy wiążącej εxxWW w zależności od promienia powierzchni 
braku sczepności R przy różnych wariantach sztywności podbudowy 
asfaltowej.  
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Rys. 9. Wykres maksymalnego odkształcenia w kierunku poziomym 
na spodzie warstwy podbudowy asfaltowej εxxWP w zależności od 
promienia powierzchni braku sczepności R przy różnych wariantach 
sztywności podbudowy asfaltowej.  
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Rys. 10. Wykres maksymalnego odkształcenia w kierunku piono-
wym εzz na górnej powierzchni podłoża gruntowego w zależności od 
promienia powierzchni braku sczepności R przy różnych wariantach 
sztywności podbudowy asfaltowej.  

WNIOSKI 

Na przedstawionych wykresach widać, że przy wzroście roz-
miaru powierzchni braku sczepności w nawierzchni analizowane 
wielkości dążą do wartości otrzymanych przy całkowitym swobod-
nym poślizgu warstw, które z kolei znacznie różnią się od wartości 
otrzymanych przy całkowitym połączeniu warstw.  
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Na szczególną uwagę zasługują wykresy maksymalnego od-
kształcenia w kierunku poziomym na spodzie warstwy podbudowy 
asfaltowej εxxWP, z których wynika, że istnieje rozmiar powierzchni 
braku sczepności, przy którym wartości tego odkształcenia są więk-
sze niż przy całkowitym braku sczepności warstw. W zależności od 
grubości i sztywności warstwy podbudowy asfaltowej promień tego 
obszaru wynosi 4r - 6r (0,55m-0,82m). Ponadto wzrost wartości 
odkształcenia poziomego jest tym większy im cieńsza i mniej sztyw-
na jest warstwa podbudowy asfaltowej. Przykładowo przy podbu-
dowie o grubości 10 cm przy pełnym połączeniu warstw maksymal-
ne odkształcenie εxxWP ma warość 60,1 µε, całkowita utrata sczep-
ności powoduje wzrost wartości tego odkształcenia do poziomu 75,2 
µε (wzrost o 25%), natomiast brak sczepności na powierzchni o 
promieniu 0,55m (4r) – 82,1 µε (wzrost o 37%). Podobnie przy 
podbudowie o zmniejszonej sztywności (10365 MPa) przy pełnym 
połączeniu warstw maksymalne odkształcenie εxxWP ma warość 59,2 
µε, całkowita utrata sczepności powoduje wzrost wartości tego 
odkształcenia do poziomu 77,6 µε (wzrost o 31%), natomiast brak 
sczepności na powierzchni o promieniu 0,55m (4r) – 83,6 µε 
(wzrost o 41%).  

Tak duża zmiana wartości odkształcenia przekłada się na bar-
dzo dużą zmianę obliczeniowej trwałości zmęczeniowej konstrukcji 
(w miejscu wystąpienia tego odkształcenia), wyznaczonej na pod-
stawie wzoru (1)]. W przypadku konstrukcji z cienką podbudową 
trwałość przy pełnej sczepności wynosi 4,7 mln osi obliczeniowych, 
przy pełnym poślizgu spada do 2,2 mln osi obliczeniowych a przy 
częściowym poślizgu (R=4r) nawet do 1,7 mln osi obliczeniowych. 
Podobnie przy grubszej, ale mniej sztywnej podbudowie: przy pełnej 
sczepności trwałość zmęczeniowa wynosi 6,0 mln osi obliczenio-
wych, przy zupełnym braku sczepności spada do poziomu 2,4 mln 
osi a przy częściowym braku sczepności do 1,9 mln osi. 

PODSUMOWANIE 

Przy wykonaniu warstw asfaltowych nawierzchni należy szcze-
gólną uwagę zwracać, między innymi, na staranne połączenie tych 
warstw. Brak lub wczesna utrata sczepności pomiędzy warstwą 
wiążącą i warstwą podbudowy zasadniczej na pewnej powierzchni 
może spowodować w tym miejscu znaczący wzrost odkształceń 
odpowiedzialnych za spękania zmęczeniowe – znacznie większy 
nawet niż przy całkowitym braku sczepności między wymienionymi  
warstwami. Skutkować to może istotnie większym zmniejszeniem 
trwałości zmęczeniowej nawierzchni w miejscu występowania usterki.  
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The influence of size of the non-bonded area in the flexible 
road pavement on its behavior - axisymmetric problem 

Paper discussed the effect of the loss of bond between the 

binder layer and the asphalt base in pavement structure on 

its behavior under static load. Different sizes of the non-

bonded area and no bonding on the whole interface of the 

layers were considered. Calculations were performed by  

FEM using ABAQUS programme. It has been shown that, 

regardless of the thickness and stiffness of the asphalt base 

layer, there is a size of the non-bonded area which is locally 

more unfavorable to the pavement than the total absence of 

bonding between the layers. 
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