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Wpływ warstwy pośredniej w postaci kompozytu    

na efektywność zabezpieczenia warstw asfaltowych 
przed powstawaniem spękań zmęczeniowych



Plan prezentacji

1. Zastosowanie kompozytów strukturalnych do zbrojenia warstw 
asfaltowych w celu ich zabezpieczenia przed postawaniem spękań 
zmęczeniowych

▪ Trwałość zmęczeniowa warstw asfaltowych

▪ Wzrost trwałości zmęczeniowej z wykorzystaniem 
kompozytu

▪ Wnioski z badań na Uniwersytecie w Nottingham, UK

2. Zastosowanie kompozytów z siatek z włókna szklanego do 
zabezpieczenia warstw asfaltowych przed powstawaniem spękań 
odbitych

▪ Zabezpieczenie warstw asfaltowych przed powstawaniem 
spękań odbitych

▪ Wnioski z badań przeprowadzonych przez AECOM w 
Nottingham, UK (2019)

3. Podsumowanie i wnioski



Główne przyczyny wzmacniania warstw asfaltowych 
przy użyciu warstw pośrednich



Główne przyczyny wzmacniania warstw asfaltowych 
przy użyciu warstw pośrednich

Zastosowanie siatek i kompozytów do zbrojenia pakietu nowych 
warstw asfaltowych pozwala na skuteczne przeciwdziałanie 
powstawaniu następujących zniszczeń, pojawiających się w 
istniejących nawierzchniach drogowych, takich jak:

▪ poprzeczne spękania odbite,

▪ spękania niskotemperaturowe,

▪ spękania podłużne powstałe na połączeniu istniejącej nawierzchni z 
dobudowywanym poszerzeniem,

▪ zmniejszanie powstawania koleinowania w nowych warstwach 
asfaltowych,

▪ spękania zmęczeniowe,

▪ spękania powstałe w wyniku starzenia asfaltu,

▪ pojedyncze spękania, wyrwy, łaty i pustki powietrzne,

▪ inne zniszczenia widoczne na powierzchni jezdni.



Główne przyczyny wzmacniania warstw asfaltowych 
przy użyciu warstw pośrednich 

Zastosowanie siatek i kompozytów do zbrojenia pakietu nowych 
warstw asfaltowych pozwala na skuteczne przeciwdziałanie 
powstawaniu następujących zniszczeń kań pojawiających się w 
istniejących nawierzchniach drogowych, takich jak:

▪ poprzeczne spękania odbite,

▪ spękania niskotemperaturowe,

▪ spękania podłużne powstałe na połączeniu istniejącej nawierzchni z 
dobudowywanym poszerzeniem,

▪ zmniejszanie powstawania koleinowania w nowych warstwach 
asfaltowych,

▪ spękania zmęczeniowe

▪ spękania powstałe w wyniku starzenia asfaltu,

▪ pojedyncze spękania, wyrwy, łaty i pustki powietrzne,

▪ inne zniszczenia widoczne na powierzchni jezdni.

Opóźnienie procesu powstawania spękań 

zmęczeniowych – wpływa na wzrost 

trwałości zmęczeniowej nawierzchni 

oraz 

jest uwzględniane w procesie 

projektowania nawierzchni w metodzie M-E

(jedno z dwóch kryteriów projektowych)



Przyczyna powstawania

▪ Spękania zmęczeniowe są widoczne na powierzchni warstw 
asfaltowych i są efektem powtarzalnych obciążeń wywołanych 
ruchem samochodowym

Mechanizm zniszczenia

▪ Typowe spękania typu bottom-up (z dołu do góry)
▪ Powstają zawsze na spodzie najniższej warstwy asfaltowej (pakietu warstw 

asfaltowych), gdzie zarówno naprężenia i odkształcenia rozciągające wywołane 
powtarzalnym obciążeniem od ruchu są maksymalne

▪ Przejście” spękania na powierzchnię jezdni 
▪ Spękania propagują ku górze warstw asfaltowych i uwidaczniają się w początkowej 

fazie jako układ spękań podłużnych, które następnie łączą się poprzecznie, tworząc 
siatkę spękań zbliżoną wyglądem wzór podobny do skóry krokodyla (alligator cracking
lub fatigue cracking)

▪ Kryterium projektowe wg AASHTO 2004 (wartość:10%)
▪ Jeśli ilośc spękań w okresie projektowym stanowi 10% całkowitej powierzchni 

analizowanego odcinka jezdni wtedy mówimy o wyczerpaniu trwałości zmęczeniowej 
warstw asfaltowych ze względu na kryterium spękań (kryterium AASHTO 2004)

Trwałość zmęczeniowa warstw asfaltowych.
Spękania zmęczeniowe



Trwałość zmęczeniowa warstw asfaltowych.

Spękania zmęczeniowe

Kolejne fazy tworzenia



Uwaga: 
Wszystkie kryteria projektowe stosowane w metodach M-E są oparte o spękania typu „bottom-
up”, tj. gdy spękania tworzą się na spodzie najniższej warstwy asfaltowej i propagują ku górze, 
do wierzchu warstwy ścieralnej

Trwałość zmęczeniowa warstw asfaltowych.
Spękania zmęczeniowe

▪ Jednym ze sprawdzonych rozwiązań zabezpieczenia przed 
powstawaniem spękań zmęczeniowych jest zastosowanie pośredniej 
warstwy przeciw-spękaniowej w postaci geosyntetycznego
kompozytu składającego się z monolitycznego strukturalnego 
rusztu połączonego z włókniną, układanego na całej powierzchni 
jezdni 



Rodzaj kompozytu:

Kompozyt składający się z:

▪ monolitycznego (sztywnego)
dwu-osiowego rusztu zbrojeniowego z PP,

▪ włókniny o wymaganej retencji i 

o gramaturze ≥130g/m².

Przeznaczenie:

▪ Zwiększenie trwałości zmęczeniowej

▪ Opóźnienie powstawania spękań

▪ Warstwa przeciw-spękaniowa

Funkcja: 

1. Zbrojenie (R)

2. Rozproszenie naprężeń (STR)
3. Bariera międzywarstwowa (B)

Warstwa sczepna: 

do wykonania połączenia międzywarstwowego

oraz do uzyskania funkcji STR i B

Kompozyty do zbrojenia warstw asfaltowych 
Informacje ogólne
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Wymiary oczka kwadratowego rusztu: 
65/65mm (wersja podstawowa large) 
39/39mm (wersja small)



Rodzaj kompozytu:

Kompozyt składający się z:

▪ monolitycznego (sztywnego)
trój-osiowego rusztu zbrojeniowego z PP,

▪ włókniny o wymaganej retencji i 

o gramaturze ≥130g/m².

Przeznaczenie:

▪ Zwiększenie trwałości zmęczeniowej

▪ Opóźnienie powstawania spękań

▪ Warstwa przeciw-spękaniowa

Funkcja: 

1. Zbrojenie (R)

2. Rozproszenie naprężeń (STR)

3. Bariera międzywarstwowa (B)

Warstwa sczepna: 

do wykonania połączenia międzywarstwowego

oraz do uzyskania funkcji STR i B

Kompozyty do zbrojenia warstw asfaltowych. 
Informacje ogólne
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Wymiary oczka heksagonalnego rusztu: 
Sześciobok foremny: 80mm



▪ Wydłużenie okresów między-remontowych oraz 
zmniejszenie ilości zabiegów utrzymaniowych w 
okresie eksploatacji nawierzchni

▪ Wydłużenie trwałości zmęczeniowej nawierzchni z 
zastosowaniem kompozytów odbywa się poprzez:

▪ opóźnienie powstania spękań zmęczeniowych, 
wywołanych przez ruch pojazdów,

▪ zbrojenie pakietu nowych warstw asfaltowych,

▪ stworzenie warstwy rozpraszającej naprężenia, 
przenoszone z dolnych warstw nawierzchni do 
górnych warstw asfaltowych,

▪ stworzenie nieprzepuszczalnej bariery (głównie) 
dla wody zabezpieczającej przed pogorszeniem 
właściwości strukturalnych nawierzchni.

Trwałość zmęczeniowa warstw asfaltowych 



PN-EN 15381 (Norma krajowa)

Oznakowanie CE-zgodne z 
przeznaczeniem i funkcją wyrobu dla 
kompozytów stosowanych do warstw 
asfaltowych:

▪ Zbrojenie/                
Reinforcement (R)

▪ Rozproszenie naprężeń /   
Stress-relief (STR)

▪ Bariera międzywarstwowa/ 
Interlayer barrier (B)

Kompozyty do zbrojenia warstw asfaltowych. 
Funkcje kompozytu



Zbrojenie poprzez zaklinowanie:

Sztywne monolityczne ruszty z grubymi/wysokimi 
żebrami i węzłami (ciągnione z PP)

Sposób działania:

▪ Przekazywanie obciążenia odbywa się poprzez 
zazębienie/klinowanie – aktywacja pełnej 
wytrzymałości materiału

▪ Stabilizacja ziaren mieszanki mineralnej 
zabezpiecza przed ruchami w płaszczyźnie 
materiału

Zbrojenie. Ruszt monolityczny

Sztywny monolityczny ruszt

▪duży przekrój żebra

▪żebra dają oparcie dla ziaren 
mieszanki grysowej: zazębienie

▪wymagana jest duża sztywność 
w płaszczyźnie materiału 
(istotny parametr)

▪relatywnie niska wytrzymałość 
na rozciąganie (zdecydowanie 
mniej istotny parametr)



Rozproszenie naprężeń & bariera międzywarstwowa.
Nasączona asfaltem włóknina

▪ Stworzenie warstwy SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer)

▪ Nasączona asfaltem włóknina o retencji ok. 1,1÷1,5 kg/m2

▪ Ilość pozostałego lepiszcza po odparowaniu wody: ≥1,2 kg/m2 (funkcja STR & 
B)

▪ Rekomendowana warstwa sczepna: emulsje C69 B3 PU lub C69 BP3 PU

▪ Kontrolowane obniżenie sczepności, tj. niższa wartość naprężeń
ścinających/kryterium sczepności międzywarstwowej wg metody Leutnera (*)

Otwarte spękanie

Nowe warstwy asfaltowe

Istniejąca nawierzchnia -
betonowa lub asfaltowa
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(*) Na pdst. PN-EN 15381: „Funkcja pełniona przez nasycony bitumem wyrób geotekstylny, który

umożliwia nieznaczne przemieszczenia między powierzchnią drogi a nowa nakładką asfaltową,
dzięki czemu możliwe jest rozproszenie naprężeń, które opóźni lub powstrzyma propagację spękań w
nakładce asfaltowej”



1985 Research of Prof. Brown at all

University of Nottingham (UK)

1994 Tests for recycling

IFTA (GER)

1995 Tests for milling

CROW (NL)

2005 Long term test A6 – reflective cracking

Public Works and Water Management Northern 
Netherlands, Ooms Nederland Holding bv (NL)

2005 Investigation on the influence of asphalt 
reinforcement regarding bearing capacity  

University Darmstadt (GER)

2007 Recycling of asphalt reinforcement

University Rostock (GER)

2015 Investigation on reflective cracking

University Wismar (GER)

2019      Testing of Asphalt Systems Incorporating Geosynthetics, 
AECOM, Nottingham (UK)

Rozwój programów badawczych z zastosowaniem 
warstw pośrednich. Spękania zmęczeniowe i odbite

16



Badania rusztu/kompozytu typu AR pod kątem zwiększenia trwałości 
zmęczeniowej (Prof. S F Brown & zespół, Uniwersytet w Nottingham, UK, 1985r.)

Zwiększenie trwałości zmęczeniowej
poprzez zbrojenie nakładki asfaltowej kompozytem. 
Badania na Uniwersytecie w Nottingham, UK
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Informacje ogólne

Zwiększenie trwałości zmęczeniowej
poprzez zbrojenie nakładki asfaltowej kompozytem. 
Badania na Uniwersytecie w Nottingham, UK. 
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▪ Badania przeprowadzone na belkach o 
grubości 10cm

▪ Zawartość asfaltu w warstwie: 5,5%, 
wolne przestrzenie: 5,8%

▪ Mieszanka m-a na bazie kruszywa 0/14

▪ Umieszczenie rusztu dwu-osiowego 
Tensar AR na głębokości 1,1 cm i 2,2 
cm od spodu warstwy

▪ Przyłożenie obciążenia w postaci siły 
przekazywanej cyklicznie poprzez 
siłownik hydrauliczny z częstotliwością 
10Hz

▪ Badanie przyrostu powstawania spękań 
wizualnie i za pomocą oprzyrządowania 
pomiarowego LVDT



Zwiększenie trwałości zmęczeniowej poprzez 
zbrojenie nakładki asfaltowej kompozytem. 
Badania na Uniwersytecie w Nottingham, UK

300

4 x 104 4 x 105
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Wnioski z badań w odniesieniu do stosowania rusztów/kompozytów:

1. Wartość modułu sztywności zbrojonej i niezbrojonej warstwy 
asfaltowej jest zbliżona.

2. Wartość maksymalnego odkształcenia rozciągającego wywołanego 
na spodzie warstwy asfaltowej jest identyczna bez względu na fakt 
czy siatka występuje, czy nie.

3. Żywotność nawierzchni do momentu powstania spękań na spodzie 
warstwy asfaltowej jest także identyczna w przypadku nawierzchni 
zbrojonej i niezbrojonej.

4. Wpływ monolitycznego rusztu/kompozytu w postaci rusztu 
+włóknina wyraża się w  postaci wydłużenia czasu propagacji 
spękania.

5. Badania wykazały nawet 10-krotne zwiększenie czasu 
propagacji spękań zmęczeniowych w nawierzchni asfaltowej.

6. Zależność pomiędzy trwałością zmęczeniową warstw asfaltowych a 
głębokością umiejscowienia zbrojenia.

Zwiększenie trwałości zmęczeniowej
poprzez zbrojenie nakładki asfaltowej kompozytem. 
Badania na Uniwersytecie w Nottingham, UK
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Wnioski z badań w odniesieniu do stosowania rusztów/kompozytów:

1. Wartość modułu sztywności zbrojonej i niezbrojonej warstwy 
asfaltowej jest zbliżona.

2. Wartość maksymalnego odkształcenia rozciągającego wywołanego 
na spodzie warstwy asfaltowej jest identyczna bez względu na fakt 
czy siatka występuje, czy nie.

3. Żywotność nawierzchni do momentu powstania spękań na spodzie 
warstwy asfaltowej jest także identyczna w przypadku nawierzchni 
zbrojonej i niezbrojonej.

4. Wpływ monolitycznego rusztu/kompozytu w postaci rusztu 
+włóknina wyraża się w  postaci wydłużenia czasu propagacji 
spękania.

5. Badania wykazały nawet 10-krotne zwiększenie czasu 
propagacji spękań zmęczeniowych w nawierzchni asfaltowej.

6. Zależność pomiędzy trwałością zmęczeniową warstw asfaltowych a 
głębokością umiejscowienia zbrojenia.

Zwiększenie trwałości zmęczeniowej
poprzez zbrojenie nakładki asfaltowej kompozytem. 
Badania na Uniwersytecie w Nottingham, UK
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Założenia projektowe ze stosowania rusztów/kompozytów:

▪ Zastosowanie w nowych warstwach asfaltowych nawierzchni 
georusztu/kompozytu zwiększa ich trwałość zmęczeniową wynikającą z 
kryterium spękań zmęczeniowych, natomiast nie ma wpływu na 
trwałość zmęczeniową wynikającą z kryterium trwałej deformacji 
podłoża.

▪ Istnieje możliwość zwiększenia trwałości zmęczeniowej nowych warstw 
asfaltowych o współczynnik:   A = 2,0  3,0 

▪ Współczynnik zależny od klasy i ważności projektowanej drogi

▪ Trwałość zmęczeniowa nawierzchni, w której warstwy asfaltowe są 
wzmocnione kompozytem sztywnego monolitycznego rusztu, określa 
się w tym przypadku ze wzoru:

N = min (NAsf x A; Ngr)

N – całkowita trwałość zmęczeniowa nawierzchni; 

NAsf – ilość obciążeń osią standardową do wystąpienia spękań zmęczeniowych warstw asfaltowych; 

A – współczynnik zwiększający zawierający się w przedziale 2,03,0; 

Ngr – ilość obciążeń osią standardową do wystąpienia krytycznej deformacji strukturalnej 

Zwiększenie trwałości zmęczeniowej
poprzez zbrojenie nakładki asfaltowej kompozytem. 
Badania na Uniwersytecie w Nottingham, UK

22



23

Zwiększenie trwałości zmęczeniowej
poprzez zbrojenie nakładki asfaltowej kompozytem. 
Badania na Uniwersytecie w Nottingham, UK



Istniejące warstwy asfaltowe: 

frezowanie całkowite lub częściowe

Zwiększenie trwałości zmęczeniowej
poprzez zbrojenie nakładki asfaltowej kompozytem. 
Projektowanie (1)

asf
n

Istniejąca podbudowa

Podłoże gruntowe

Nowy pakiet warstw asfaltowych : H

24

asf
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gr



Istniejące warstwy asfaltowe: 

frezowanie całkowite lub częściowe

Niezmienna grubość w-w asfaltowych większa trwałość

asf
n

Istniejąca podbudowa

Podłoże gruntowe

Nowy pakiet warstw asfaltowych: h =  H

Kompozyt ruszt monolityczny +włóknina

W-wa wyrównawcza: 3  4 cm (lub jej brak)

25

Zwiększenie trwałości zmęczeniowej
poprzez zbrojenie nakładki asfaltowej kompozytem. 
Projektowanie (2)

asf
s

gr

▪ każdorazowo wymagane indywidualne podejście projektowe

h=H



Istniejące warstwy asfaltowe: 

frezowanie całkowite lub częściowe

Niezmienna trwałość cieńsza grubość pakietu w-w asfaltowych

asf
n

Istniejąca podbudowa

Podłoże gruntowe

Nowy pakiet warstw asfaltowych: h <  H

26
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s

Zwiększenie trwałości zmęczeniowej
poprzez zbrojenie nakładki asfaltowej kompozytem. 
Projektowanie (3)

Kompozyt ruszt monolityczny +włóknina

W-wa wyrównawcza: 3  4 cm (lub jej brak)

▪ każdorazowo wymagane indywidualne podejście projektowe

h<H



Nakładki asfaltowe

Zakres zastosowania (w-wa ścieralna+w-wa wiążąca):

Nowa: warstwa ścieralna: AC, SMA

Nowa: warstwa wiążąca: AC, AC WMA ≥ 6cm

Kompozyt ruszt monolityczny +włóknina
Warstwa wyrównawcza lub jej brak, tj. układanie bezpośrednio na frezie 
(frez max do 10mm)
Istniejąca: nawierzchnia asfaltowa lub betonowa

Podłoże gruntowe 27

Kompozyty do zbrojenia warstw asfaltowych. 
Zakres stosowania i wymagania



Główne przyczyny wzmacniania warstw asfaltowych 
przy użyciu warstw pośrednich

Zastosowanie siatek i kompozytów do zbrojenia pakietu nowych 
warstw asfaltowych pozwala na skuteczne przeciwdziałanie 
powstawaniu następujących zniszczeń, pojawiających się w 
istniejących nawierzchniach drogowych, takich jak:

▪ poprzeczne spękania odbite,

▪ spękania niskotemperaturowe,

▪ spękania podłużne powstałe na połączeniu istniejącej nawierzchni z 
dobudowywanym poszerzeniem,

▪ zmniejszanie powstawania koleinowania w nowych warstwach 
asfaltowych,

▪ spękania zmęczeniowe,

▪ spękania powstałe w wyniku starzenia asfaltu,

▪ pojedyncze spękania, wyrwy, łaty i pustki powietrzne,

▪ inne zniszczenia widoczne na powierzchni jezdni.



Powstawianie spękań odbitych

▪ Spękania odbite powstają w warstwach asfaltowych układanych na 
płytach betonowych (zbrojonych lub niezbrojonych) lub warstwach 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi,

▪ Przyczyna: zmiana temperatury lub wilgotności powoduje skurcz 
lub rozszerzanie warstw niżej leżących oraz przenoszenie się tych 
spękań w górę do warstw asfaltowych,

▪ Generalnie powstają niezależnie od obciążenia ruchem, jednak 
obciążenie od ruchu może powodować dodatkowe uszkodzenia w 
obrębie spękania.

Spękania odbite. Geneza powstawania



Spękania odbite. 



▪ Zabezpieczenie przed powstawianiem spękań odbitych (opóźnienie 
procesu)

▪ Brak ruchów pionowych: siatki lub kompozyty z włókna 
szklanego (pasma o s = min 1m z każdej strony spękania)

▪ zasada: wysoka wytrzymałośc na rozciąganie (Ϭ), uzyskana 
przy niewielkim odkształceniu (е)

▪ Nawierzchnie poddane niewielkim ruchom pionowym (podłoże 
gruntowe): kompozyty w postaci siatek strukturalnych z 
PP (pasma o s = min 1m z każdej strony spękania)

▪ zasada: niska wytrzymałośc na rozciąganie (Ϭ), uzyskana 
przy wysokim odkształceniu (е)

Spękania odbite. Propozycje rozwiązań 



1985 Research of Prof. Brown at all

University of Nottingham (UK)

1994 Tests for recycling

IFTA (GER)

1995 Tests for milling

CROW (NL)

2005 Long term test A6 – reflective cracking

Public Works and Water Management Northern 
Netherlands, Ooms Nederland Holding bv (NL)

2005 Investigation on the influence of asphalt 
reinforcement regarding bearing capacity  

University Darmstadt (GER)

2007 Recycling of asphalt reinforcement

University Rostock (GER)

2015 Investigation on reflective cracking

University Wismar (GER)

2019 Testing of Asphalt Systems Incorporating Geosynthetics, 
AECOM, Nottingham (UK) 32

Rozwój programów badawczych z zastosowaniem 
warstw pośrednich. Spękania zmęczeniowe i odbite
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Badania przeprowadzone w Pavement Design & Asset Management AECOM, 
Nottingham, UK, 2019r.

▪ Cel (1): ocena wpływu typu i ilości zastosowanej warstwy sczepnej w 
postaci asfalt zwykły oraz modyfikowany (PMB)

▪ Cel (2): Ocena wpływu geokompozytu na zabezpieczenie przed 
spękaniami odbitymi

▪ Kompozyt siatki z włókna szklanego na podkładzie z włókniny Glasstex
P100

▪ Badana konstrukcja

▪ 50mm płyta betonowa z 
nacięciem/szczelina –
przyspieszenie wpływu spękania

▪ 1.1/2.0 l/m2 of 160/220 PG 
standardowej w-wy sczepnej na 
bazie czystego asfaltu oraz 
1.1/2.0 l/m2 asfaltu 
modyfikowanego  PMB Cariphalte

▪ Kompozyt Glasstex P100 lub jego 
brak (sekcja kontrolna)

▪ 50mm warstwa SMA

Zabezpieczenie nawierzchni przed powstawaniem 
spękań odbitych. Badania w AECOM Nottingham, UK



Typ kompozytu: Wyrób składający się z:

▪ siatki z włókna szklanego 

▪ włókniny z polipropylenu o gramaturze ≥ 130 
g/m2

Dane techniczne: Wytrzymałość na rozciąganie:

wg EN ISO 10319: 70/70 (-15) kN/m 

wg ASTM D 3822, tzw. index wytrzymałości, na 
podstawie sumy wytrzymałości pojedynczych włókien: 
100/100 kN/m

wydłużenie przy max obciążeniu: 2,2/2,2 (+/-0,7)%

Funkcja: Zbrojenie (R)

Rozproszenie naprężeń (STR)
Bariera międzywarstwowa (B)

Przeznaczenie: Warstwa przeciw-spękaniowa, spękania poprzeczne, 
zmęczeniowe i zabezpieczenie spękania podłużnego na 
połączeniu dwóch typów nawierzchni lub poszerzenia

Zakres stosowania:

Zabezpieczenie nawierzchni przed powstawaniem spękań 
odbitych. Kompozyt z włókna szklanego
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Warstwa ścieralna
Warstwa wiążąca ≥ 40mm
Kompozyt z włókna szklanego
Istniejące warstwy asfaltowe
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Badania przeprowadzone w Pavement Design & Asset Management
AECOM, Nottingham, UK in 2019

▪ Przygotowanie próbek do badań

szczelina: 3÷4mm szerokości

Zabezpieczenie nawierzchni przed powstawaniem 
spękań odbitych. Badania w AECOM Nottingham, UK



▪ Badania przy użyciu Modified Wheel Track Testing (MWTT)

▪ Przykładane powtarzalne obciążenie od koła w postaci siły  1.5 
kN

▪ Temp.: 18°C (+/-2 °C)

36

Zabezpieczenie nawierzchni przed powstawaniem 
spękań odbitych. Badania w AECOM Nottingham, UK



Cel (1): ocena wpływu typu i ilości zastosowanej warstwy sczepnej
w postaci asfalt zwykły oraz modyfikowany (PMB)

▪ Badania przy użyciu Modified Wheel Track Testing (MWTT)

Wyniki badań z MWTT

37

Zabezpieczenie nawierzchni przed powstawaniem 
spękań odbitych. Badania w AECOM Nottingham, UK

tack coat: asfalt zwykły 
160/220
bond coat: asfalt 
modyfikowany PMB Cariphalte



Cel (2): Ocena wpływu geokompozytu na zabezpieczenie przed 
spękaniami odbitymi

▪ Badania przy użyciu Modified Wheel Track Testing (MWTT)

Wyniki badań z MWTT
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Zabezpieczenie nawierzchni przed powstawaniem 
spękań odbitych. Badania w AECOM Nottingham, UK

tack coat: asfalt zwykły 
160/220
bond coat: asfalt 
modyfikowany PMB Cariphalte



Wnioski z badań w odniesieniu do stosowania kompozytów szklanych w 
zakresie efektywności zabezpieczenia przeciwko spękaniom odbitym:

▪ Badania wykazały że kompozyty z siatką z włókien szklanych 
zwiększają odporność na powstawanie spękań odbitych, poprzez 
spowolnienie procesu przenoszenia się spękań z dołu do góry, tj. od 
warstwy betonowej do nakładki asfaltowej,

▪ Sekcje z zastosowaniem kompozytu wykazały w zdecydowanej 
większości przypadków powstawanie w pierwszej kolejności spękań 
typu top-down, zamiast bottom-up,

▪ Tym samym sekcje kontrolne, tzw. nie-zbrojone wskazały w większości 
na powstawanie typowych spękań odbitych typu bottom-up, innymi 
słowy – brakowało skutecznego zabezpieczenia przeciwko powstawaniu 
tego typu spękań.
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Zabezpieczenie nawierzchni przed powstawaniem 
spękań odbitych. Badania w AECOM Nottingham, UK



I. Badania wpływu spękań zmęczeniowych

▪ Wpływ kompozytu strukturalnego w postaci monolitycznego rusztu i 
włókniny wyraża się w postaci wydłużenia czasu propagacji spękań 
zmęczeniowych,

▪ Badania laboratoryjne wykazały nawet 10-krotne zwiększenie czasu 
propagacji spękań zmęczeniowych w nawierzchni asfaltowej, podczas gdy 
w warunkach in-situ oraz na potrzeby projektowania istnieje możliwość 
zwiększenia trwałości zmęczeniowej nowych warstw asfaltowych o 
współczynnik: A = 2,0  3,0 (zależny od klasy i ważności 
projektowanego odcinka nawierzchni drogowej).

II. Badania wpływu spękań odbitych

▪ Badania wykazały że kompozyty z siatką z włókien szklanych zwiększają 
odporność na powstawanie spękań odbitych, poprzez spowolnienie 
procesu przenoszenia się spękań z dołu do góry, tj. od warstwy 
betonowej do nakładki asfaltowej,

▪ Preferowane zastosowanie kompozytów na bazie siatek z włókna 
szklanego do zabezpieczenia nawierzchni przed skutkami spękań 
odbitych (przy braku ruchów pionowych nawierzchni). 41

Zabezpieczenie nawierzchni przed powstawaniem 
spękań zmęczeniowych i odbitych. Wnioski



Dziękuję za uwagę




