
Informacja o badaniach oddziaływania pojazdów na nawierzchnie drogowe 

Zagadnieniem oddziaływania pojazdów na nawierzchnie drogowe zajmowali się wnikliwie 

m.in. badacze francuscy w latach 80-tych i 90-tych XX wieku. Na podstawie badań na torach 

doświadczalnych ustalili zależność dotyczącą oddziaływania pojazdu na nawierzchnię nazwaną 

„agresywnością osi” w następującej postaci: 
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w której: 

K – współczynnik zależny od układu osi w pojeździe osie (pojedyncze, podwójne lub potrójne), 

Pc – obciążenie rzeczywiste jednej osi, 

P0 – obciążenie osi standardowej, 

α – współczynnik zależny od typu konstrukcji nawierzchni drogowej. 

Zależność ta służyła do przeliczania pojazdów o różnych obciążeniach na oś standardową 

wynoszącą we Francji 130 KN (13 t), a w Polsce 100 kN (10 t) lub 115 kN (11,5 t). Miała na celu 

określenie ile osi standardowych obciąży nawierzchnie drogową w planowanym okresie 

eksploatacji, np. 20 lub 30 lat. Na tej podstawie projektowano konstrukcję nawierzchni. 

W przypadku osi pojedynczych współczynnik  K=1 i wówczas omawiana zależność ma postać: 
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Dawniej na podstawie przeprowadzonych badań na torach doświadczalnych oddziaływanie na 

nawierzchnie drogowe pojazdów określano stosując tzw. prawo czwartej potęgi, czyli 

przyjmowano wykładnik α = 4.  Wówczas ww. wzór czwartej potęgi miał postać: 
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Wzór ten był stosowany m.in. w amerykańskiej metodzie projektowania konstrukcji 

nawierzchni AASHTO z 1993 r. 

Przyjmując typowe obciążenie na oś samochodu ciężarowego 10 t, a typowego samochodu 

osobowego 0,5 t, według powyższego wzoru uzyskuje się:  
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= 160 000 

Dlatego przyjmowano, że przejazd 1 samochodu ciężarowego o 2 osiach obciążonych po 10 t 

odpowiada 160 000 pojazdów osobowych obciążonych po 0,5 tony na oś. 



Badacze francuscy kontynuowali w późniejszych latach badania na swoich torach 

doświadczalnych i przyjęli nowe współczynniki α w zależności od konstrukcji nawierzchni, a 

mianowicie: 

 nawierzchnie podatne (asfaltowe) – α = 5, 

 nawierzchnie sztywne (betonowe) – α = 12. 

Oznacza to, że oddziaływanie samochodów osobowych na nawierzchnie drogowe jest jeszcze 

mniejsze niż wynikało z prawa czwartej potęgi. Obecnie przyjmuje się, że  przypadku 

nawierzchni asfaltowych 1 samochód ciężarowy o 2 osiach obciążonych po 10 t odpowiada  

3 200 000 pojazdów osobowych obciążonych po 0,5 tony na oś. Natomiast w przypadku 

nawierzchni betonowych przelicznik ten wynosi 2012. 

Na podstawie m.in. tych badań pomija się pojazdy lekkie przy projektowaniu konstrukcji 

nawierzchni drogowych. W Polsce w procedurze projektowania nawierzchni uwzględniane są 

wyłącznie pojazdy powyżej 3,5 tony.  
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