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PÓŁPRZESTRZEŃ SPRĘŻYSTA JEDNORODNA 
I Z DODATKOWĄ WIERZCHNIĄ WARSTWĄ 
SPRĘŻYSTĄ JAKO MODELE MECHANICZNE 

NAWIERZCHNI DROGOWEJ  

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń porównawczych przemieszczeń i odkształceń na 

podstawie różnych modeli mechanicznych nawierzchni drogowych podatnych: półprzestrzeni 
sprężystej wielowarstwowej odzwierciedlającej warstwy konstrukcyjne nawierzchni i jej podłoże 
gruntowe, dwóch wariantów modeli uproszczonych w postaci sprężystej półprzestrzeni jednorodnej z 
dodatkową sprężystą warstwą wierzchnią odzwierciedlającą wszystkie warstwy konstrukcyjne (w 
wariancie pierwszym) lub tylko warstwy asfaltowe (w wariancie drugim) oraz modelu zastępczego 
(uśrednionego) w postaci jednorodnej półprzestrzeni sprężystej. 

WSTĘP 
Przedmiotem pracy jest przedstawienie i ocena wyników obliczeń porównawczych 

otrzymanych na podstawie różnych modeli mechanicznych typowej nawierzchni drogowej 
podatnej w stanie deformacji stacjonarnej pod działaniem pionowym standardowego koła 
pojazdu o nacisku P = 50 kN (połowa nacisku dopuszczalnego osi obliczeniowej 100 kN), 
rys.1:  
– półprzestrzeni sprężystej wielowarstwowej (model W) odzwierciedlającej warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni i jej podłoże gruntowe [1],  
– dwóch wariantów modeli uproszczonych w postaci sprężystej półprzestrzeni jednorodnej z 

dodatkową sprężystą warstwą wierzchnią odzwierciedlającą wszystkie warstwy 
konstrukcyjne (w wariancie pierwszym – model 1) lub tylko warstwy asfaltowe (w 
wariancie drugim – model 2),  

– modelu zastępczego (uśrednionego) w postaci jednorodnej półprzestrzeni sprężystej 
(model P). 
Na rys. 2 zamieszczono dane geometryczno-materiałowe warstw nawierzchni przyjęte w 

modelu W: moduły Younga Ei  i współczynniki Poissona νi , a także grubości warstw hi . 
Oddziaływanie koła pojazdu na  nawierzchnię jest traktowane jako równomierne, o 
intensywności po = 650 kPa , rozłożone na powierzchni kołowej o promieniu (rys. 2) 
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Rys. 1. Schemat rozpatrywanej nawierzchni drogowej 

 
Rys. 2. Oznaczenia parametrów geometrycznych i materiałowych modelu wielowarstwowego           
(modelu W) analizowanej konstrukcji nawierzchni drogowej i podłoża 

Modele uproszczone zbudowano następująco: 
– model 1 – warstwa konstrukcyjna zastępcza (K) „utworzona” jest ze wszystkich warstw 

konstrukcyjnych, w tym podłoża ulepszonego, a podłoże (P) stanowi podłoże gruntowe – 
po przyjęciu (w celu wyznaczenia zastępczych współczynników materiałowych i grubości 
warstw) jednowymiarowej deformacji układu warstw konstrukcyjnych [2] 
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                                    kE 558  106 [N/m2] = 558[MPa] ,      kk = 0,3,  
 (2) 

                                         pE 1,0 � 108 [N/m2] =100[MPa] ,        pp 0,35;   
 
– model 2 – warstwa zastępcza (K) „utworzona” jest z warstw asfaltowych a podłoże 

zastępcze (P) złożone jest z podbudowy z kruszywa, z podłoża wzmocnionego i podłoża 
gruntowego – po przyjęciu (w celu wyznaczenia zastępczych współczynników 
materiałowych i grubości warstw): 
– modelu płytowego zastępczego wg Odemarka warstwy (K) [3] 
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– modelu deformacji jednowymiarowej podłoża zastępczego (P) 
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w odniesieniu do każdego modułu Younga. W modelach powyższych przyjęto (apriorycznie) 
skończoną wartość h6 do obliczenia zastępczych współczynników materiałowych. 

W wymienionych modelach „warstwowych” (model W, model 1 i model 2) założono 
ciągłość przemieszczeń na granicach warstw, co odzwierciedla pełną sczepność warstw 
analizowanej nawierzchni. 

Przyjęte do obliczeń i następnie do analizy porównawczej wyników modele rozpatrywanej 
nawierzchni umożliwiają wyznaczenie składowych stanów przemieszczenia, odkształcenia i 
naprężenia przy wykorzystaniu metod analitycznych (transformacji całkowych). Model W 
charakteryzuje największa złożoność obliczeniowa i w związku z tym do obliczenia na jego 
podstawie wymienionych wielkości wykorzystano program VEROAD [4].  

Znacznie prostsze do wykonania obliczeń są modele uproszczone 1 i 2, do wykorzystania 
których wystarczy zastosować programy MATHEMATICA lub MATHCAD oraz 
bezpośrednio transformację Hankela do równań liniowej sprężystości we współrzędnych 
walcowych w odniesieniu do warstwy (K) i podłoża (P) [5]. 

W przypadku modelu P dysponujemy zamkniętymi wzorami na przemieszczenia, 
odkształcenia i naprężenia [6], w których jako zastępczy moduł Younga i zastępczy 
współczynnik Poissona jednorodnej półprzestrzeni sprężystej przyjęto 
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przy czym 0,0zo | 00 zrww  (maksymalne ugięcie nawierzchni w środku powierzchni 
obciążenia) obliczono według modelu W. 
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Celem artykułu jest weryfikacja na podstawie obliczeń porównawczych w jakim zakresie 
i w jakim stopniu modele uproszczone 1, 2 i P mogą być wykorzystane w analizie statycznej 
nawierzchni drogowych podatnych (w relacji do modelu W). 

1. WYNIKI OBLICZEŃ  
Przyjmujemy układ współrzędnych kartezjańskich xyz parametryzujących nawierzchnię 

drogową jak na rys. 3. Początek tego układu współrzędnych pokrywa się ze środkiem 
powierzchni obciążenia, a oś x umownie skierowana jest zgodnie z osią jezdni. Z początkiem 
układu xyz związany jest też układ współrzędnych walcowych rφz tak, że r=x przy φ=0. 
 

 
Rys. 3. Schemat wycinka nawierzchni drogowej wraz z układem współrzędnych kartezjańskich 

Dalej, na rys. 4 - rys. 9 przedstawiono przebiegi zmienności wybranych składowych stanu 
przemieszczenia i odkształcenia wyznaczonych na podstawie opisanych modeli 
rozpatrywanej nawierzchni metodami analitycznymi (alternatywnie mogą być zastosowane 
metody numeryczne z wykorzystaniem MES), kluczowych w procesie projektowania 
konstrukcji nawierzchni. 

2. ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I WNIOSKI 
Na podstawie wyników przeprowadzonych obliczeń, w tym wyników uwidocznionych 

porównawczo na rys. 4 - rys. 9, można m. in. wnioskować, że: 
1. Spośród trzech modeli uproszczonych deformacji statycznej nawierzchni podatnej 

najbliższy modelowi złożonemu W jest model 2. Wynika to z tego, że sztywność 
zastępczą układu warstw asfaltowych przyjęto poprzez zrównanie jej płytowej sztywności 
giętnej z taką sztywnością układu warstw asfaltowych traktowanych jako wielowarstwowa 
płyta Kirch-hoffa. To zaś jest rezultatem spostrzeżenia, iż układ warstw asfaltowych ulega 
deformacji  bliskiej deformacji płytowej. Budowa modelu 2 poprzez dodanie na  górze 
półprzestrzeni 
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Rys. 4. Wykres ugięcia wz nawierzchni wzdłuż osi r = x (przy z = 0)  

 
Rys. 5. Wykres ugięcia wz nawierzchni wzdłuż osi z (przy r = x = 0)  
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Rys. 6. Wykres odkształcenia εxx nawierzchni na spodzie warstw asfaltowych (w funkcji r = x )  

 
Rys. 7. Wykres odkształcenia εxx nawierzchni wzdłuż osi z (przy r = x = 0)  
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Rys. 8. Wykres odkształcenia εzz nawierzchni na powierzchni podłoża gruntowego (w funkcji r = x)  

 
Rys. 9. Wykres odkształcenia εzz nawierzchni wzdłuż osi z (przy r = x = 0)  
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warstwy o odpowiednio dużej sztywności ujmuje dość dobrze efekt deformacji płytowej 
tej warstwy oraz efekt pionowej deformacji półprzestrzeni, która stanowi podłoże dla 
układu warstw asfaltowych i którą tworzą pozostałe warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
oraz podłoże gruntowe, o znacznie mniejszej sztywności w porównaniu ze sztywnościami 
warstw asfaltowych (deformacja ta szczególnie dobrze odzwierciedla odkształcenia 
pionowe podłoża gruntowego). 

2. Model 1 nawierzchni, stosunkowo dobrze opisuje deformację nawierzchni jedynie w zna-
cznej odległości od powierzchni obciążenia (miejsca kontaktu koła pojazdu z nawierz-
chnią), co z uwagi na względną prostotę tego modelu można wykorzystać przy 
modelowaniu nawierzchni jako obszaru nieograniczonego. 

3. Zupełnie nieadekwatny do modelu W i nawet słabo korespondujący z modelem 1 jest 
model P nawierzchni w postaci jednorodnej półprzestrzeni sprężystej o sztywności 
(reprezentowanej przez moduł Younga) wyznaczonej z warunku równości maksymalnego 
ugięcia powierzchni górnej wielowarstwowej półprzestrzeni sprężystej (model W) i 
sprężystej półprzestrzeni jednorodnej (model P). Nie oznacza to „dyskwalifikacji” modelu 
P – tyle, że należy przyjąć zastępczy model Younga na podstawie innego kryterium (np. 
równości prędkości fali deformacji określonego typu) lub w innym zakresie 
stosowalności. 

PODSUMOWANIE 
Analiza porównawcza wyników obliczeń składowych stanu przemieszczenia i 

odkształcenia na podstawie założonych modeli mechanicznych nawierzchni prowadzi do 
wniosku, że do analizy nawierzchni w celu jej wymiarowania wystarczająco dokładny jest 
model 2, tj. model półprzestrzeni sprężystej (odzwierciedlającej podbudowę niezwiązaną, 
podłoże ulepszone i podłoże gruntowe), na której umieszczono warstwę sprężystą (opisującą 
warstwy asfaltowe). Wartości parametrów warstwy górnej należy dobrać tak, by jej 
sztywność płytowa była równa sztywności płytowej układu warstw asfaltowych. Wartości 
parametrów półprzestrzeni należy dobrać jako uśrednione z wartości warstw, które ją tworzą i 
podłoża – przy założeniu deformacji jednowymiarowej tych warstw. 
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HOMOGENEOUS ELASTIC HALF-SPACE AND 
THIS TYPE HALF-SPACE WITH ADDITIONAL 

UPPER ELASTIC LAYER AS THE 
MECHANISTIC MODELS OF ROAD PAVEMENT 

Abstract 
The paper presents the results of comparative calculations of deformations and strains on the 

basis of different mechanistic models of road pavement: multi-layer elastic half-space that reflects the 
structure and subsoil, two variants of simplified models in the form of a homogeneous elastic half-
space with an additional elastic cover layer that reflects all the construction layers (in the first 
variant) or only asphalt layers (in the second variant) and a homogenized model (averaged) in the 
form of a homogeneous elastic half-space. 
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