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▪ Przyczyny niewłaściwego położenia dybli

▪ Wyniki obliczeń teoretycznych

▪ Badania laboratoryjne pojedynczych dybli

▪ Badania lab. zachowania dybli w płycie

▪ Wnioski i zalecenia
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Wstęp

▪ lata 70-te XX w. - nawierzchnie dyblowane bez szczeliny rozszerzania

▪ dyble powlekane zapewniające swobodne liniowe przesunięcie wzajemne płyt

▪ praca badawcza w celu wyjaśnienia przyczyn powstawania rys w sąsiedztwie szczelin

▪ położenie dybli zależy od sił tarcia między świeżym betonem a powierzchnią dybla

▪ przy 30 cm odstępie między dyblami i typowym obciążeniu 50 kN

▪ na 1 dybel przypada 14,6% obciążenia tj. ok. 4 kN

▪ dla 130 kN nacisku osi daje to ok. 5 kN

▪ zazębianie krawędzi rysy obniża obciążenie dybli ale zmienia się 

w czasie
Zdj. OAT

Zdj. OAT
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Wymagania specyfikacji

Na podstawie: Instrukcja DP-T 14, GDDKiA 2020

≤50 mm

≤20 mm

Wg. ZTV Beton: 

≤20 mm
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Przyczyny niewłaściwego położenia dybli

▪ W kierunku podłużnym
▪ oznakowanie miejsca nacięcia szczeliny

▪ Wysokościowe:
▪ Konsystencja betonu

▪ Prędkość przesuwu układarki

▪ Skośne
▪ Konsystencja betonu

(swoboda przemieszczenia w betonie)

Zdj. OAT Zdj. OAT

Ciężar właściwy:
γ betonu = 24 kN/m3
γ stali = 78,5 kN/m3
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Przebieg odkształcenia dybli 

Zdj. OAT

Odkształcenie dybli w zależności od zagłębienia w betonie Pionowe naprężenia ściskające w zależności od zagłębienia w betonie dla 10 kN

Model dybla 25x25 mm do obliczeń (belka na spr. podłożu)



10 │ OAT Piotr Heinrich - III Forum Beton w Drogownictwie – Warszawa 20-21.10.2022

Wskaźnik współpracy płyt

Zdj. OAT

Przemieszczenie krawędzi w zależności od zagłębienia dybla w betonie

Wskaźnik współpracy płyt w zależności od zagłębienia dybla

Gdzie: yb przemieszczenie płyty obciążonej; ynb nieobciążonej 
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Model do obliczeń FE

Zdj. OAT

12 dybli 
10 000 elementów objętościowych
20 000 elementów powierzchniowych
1500 elementów liniowych

Model ugięcia przy 40 mm zagłębienia dybli (1000 x powiększenie w osi Z)
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Naprężenie w sąsiedztwie dybli

Zdj. OAT

Rozkład naprężeń pionowych w przekroju położonym 10 mm od szczeliny na płycie obciążonej
(40 mm zagłębienia Dybla)                            

na płycie nieobciążonej w przekroju 30 mm od szczeliny

Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu
wymagana1) 5,5, MPa spada z czasem do 2,75 MPa

1) wg. ZTV Beton
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Naprężenia główne rozciągające

Zdj. OAT

Naprężenia rozciągające bezpośrednio nad dyblem 
dla 40 mm i 160 mm zagłębienia dybla w betonie

Naprężenia rozciągające główne nad dyblem w zależności 
od głębokości zagłębienia dybla w betonie
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Liniowy rozkład naprężeń w płycie

Zdj. OAT

Naprężenia rozciągające od równomiernego 
obniżenia temperatury
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Badania laboratoryjne pojedynczych dybli

Zdj. OAT

Rozmieszczenie czujników przemieszczenia na stanowisku badawczym

obciążenie pulsacyjne 
od 1 do 3 mln cykli

Podłoże elastyczne  C=0,08 N/mm3

lub podłoże sztywne 
łożysko
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Badania laboratoryjne pojedynczych dybli
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Duże stanowisko badawcze

Zdj. OAT

Rozmieszczenie czujników przemieszczenia
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Duże stanowisko badawcze

Zdj. OAT

Krzywa ugięć w kierunku osi płyty
Krzywa ugięć w kierunku prostopadłym do osi płyty
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Wnioski z badania

▪ Po 8,3 mln „przejazdów”:

▪ Duże różnice między wzajemnymi przemieszczeniami krawędzi szczeliny w zależności od zagłębienia dybli

▪ Dla (faktycznych 68 mm zagłębienia) dla zwiększonej częstotliwości obciążenia nie występowały różnice w przemiszczeniach

▪ Gdy dla (faktycznych 30 mm zagłębienia) różnice były znaczące

▪ Podobna sytuacja wystąpiła dla przemieszczenia dybla w stosunku do betonu – wzrost przemieszczeń dla mniejszego zagłębienia 

(przyczyną mogło być odkształcenie powłoki dybli, ale nie doprowadziło to do uszkodzenia betonu)

▪ Oględziny potwierdziły brak uszkodzenia betonu (przy faktycznej śr. gł. zagł. 30 mm a także w przypadku pojedynczym 20 mm)

▪ Należy podkreślić, że badania nie w pełni odzwierciedlają rzeczywiste warunki pracy betonu, ponieważ 

stanowisko badawcze nie było poddawane zmianom temperatury i wilgotności

Zdj. OAT
Zdj. OAT
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Wnioski i zalecenia
▪ geometra dybla powoduje osłabienie przekroju o 10% 

▪ przy szczególnie dużych obciążenia rysa rozpoczyna się od dybla, ale nie wynika wyłącznie z niewłaściwego 

położenia dybla,

▪ wbudowanie i oznakowanie położenia dybli wymaga szczególnej uwagi 

▪ określone wymaganiami przesunięcie poziome max. 50 mm pozwala na uzyskanie wymaganego zagłębieni 

dybla w betonie 

▪ przy dużych szerokościach płyt (15 m), niewielka zmiana konta pracy układarki powoduje odchylenia 

sięgające na skraju płyty nawet kilkunastu cm

▪ powyższe badania uzasadniają zwiększenie tolerancji przesunięcia liniowego do 75 mm bez szkody dla 

trwałości nawierzchni Zdj. OAT
Zdj. OAT
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