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1 Wprowadzenie 

Celem raportu jest wykonanie analizy wpływu ułożenia dybli w szczelinach poprzecznych na trwałość wykonanej 
nawierzchni drogowej na autostradzie A1 odc. A od km 336+330 do km 336+350 jezdnia prawa oraz od km 
347+080 do km 350+535 jezdnia prawa. 

Podstawą niniejszego opracowania są uzgodnienia ze spotkania wewnętrznego z dnia 27.01.2021r. pomiędzy 
STRABAG Sp. z o.o. a TPA Sp. z o.o. 

2 Zakres opracowania 

Zakresem opracowania objęto wykonaną jezdnię prawą od km 336+330 do km 336+350 oraz wykonaną jezdnię 
prawą na odcinku od km 347+080 do km 350+800 autostrady A1 Tuszyn – granica woj. łódzkiego/śląskiego 
(Odcinek A, km od 335+937 do km 399+742). 

Analizie poddano następujące odchyłki niegeometryczności dybli w warstwie z betonu nawierzchniowego. 

— przesunięcie podłużne [mm], 
— przesunięcie pionowe [mm], 
— odchyłka kątowa w płaszczyźnie poziomej [°], 
— odchyłka kątowa w płaszczyźnie pionowej [°]. 

Obliczenia wykonano na co ósmej pomierzonej szczelinie urządzeniem MITScan. 

3 Metodologia uwzględniania geometrii ułożenia dybli na trwałość konstrukcji 
nawierzchni 

Do oceny wpływu ułożenia dybli na trwałość konstrukcji nawierzchni wykorzystano oprogramowanie EverFE, 
autorstwa profesora Williama Davidsa z University of Maine. Program EverFE 2.26 oparty jest o Metodę 
Elementów Skończonych. Dzięki temu oprogramowaniu możliwe było zbudowanie trójwymiarowego modelu 
nawierzchni betonowej złożonej z kilku płyt połączonych ze sobą przy użyciu kotew i dybli ze szczególnym 
uwzględnieniem ich liczby, wymiarów, charakterystyk materiałowych czy rozstawu. Ponadto program umożliwia 
wprowadzenie dokładnych danych i współrzędnych geometrycznych pojedynczego dybla takich jak: 
przesunięcie w pionie i w poziomie, a także odchylenie w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej. Przykładowe 
zrzuty ekranu z interfejsu oprogramowania przedstawiono na Rys. 1. 
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Rys. 1. Przykładowe zrzuty ekranów interfejsu programu EverFE 

 
 
Do uwzględniania wpływu niegeometryczności ułożenia dybli wykorzystano wyniki pomiarów urządzeniem 
MITScan (Raport TPA/KW/SW/RT/20/003 oraz TPA/KW/RT/20/008). Do analizy wpływu dybli na trwałość 
konstrukcji nawierzchni rozpatrywano układ sześciu płyt nawierzchniowych kotwionych oraz dyblowanych. 

Zastosowano następującą procedurę obliczeń: 

 założono odpowiednią geometrię płyt (trzy pasy: awaryjny, wolny, środkowy; w dwóch kolumnach); 

 parametry materiałowe poszczególnych warstw przyjęto zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie; 

 obliczono naprężenia wywołane jednoczesnym obciążeniem od kół pojazdów (obciążenie przyłożone na 
krawędzi dyblowanej pasa wolnego) oraz naprężenia wywołane zmianą temperatury wszystkich płyt; 

 obliczono całkowitą trwałość zmęczeniową. 
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Powyższą procedurę powtarzano w dwóch wariantach obliczeniowych: 

 Wariant 1 – dyble wbudowane zgodnie z założonym projektem; 

 Wariant 2 – dyble z uwzględnionymi odchyłkami geometrycznymi: przesunięcie w pionie, przesunięcie 
w poziomie (wzdłuż kierunku jazdy), odchylenie w pionie oraz odchylenie w poziomie. 

4 Analiza wyników wpływu ułożenia dybli na trwałość konstrukcji nawierzchni 

Stosunek trwałości w obu wariantach (W2 / W1) na co ósmej pomierzonej szczelinie urządzeniem MITScan 
przedstawiono w Tab. 1 oraz na Rys. 2 jako wskaźnik wpływu ułożenia dybli. 

Tab. 1 Wyniki analizy wpływu ułożenia dybli na trwałość nawierzchni betonowej 

Szczelina 
[KM] 

Wskaźnik 
wpływu 
ułożenia 
dybli [%] 

 

Szczelina 
[KM] 

Wskaźnik 
wpływu 
ułożenia 
dybli [%] 

336+330 100%  348+830 100% 

336+345 100%  349+035 95% 

347+080 99%  349+260 100% 

347+290 98%  349+465 100% 

347+545 95%  349+770 100% 

347+750 100%  349+970 100% 

348+085 97%  350+180 98% 

348+385 96%  350+425 100% 

348+600 98%  350+715 97% 

 
 

 
Rys. 2. Wskaźnik trwałości dybli przedstawiony jako stosunek trwałości rzeczywistej do założonej trwałości 

projektowej 




