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Problemy budowy i naprawy podtorza kolejowego

W trakcie realizacji prac moderniza-
cyjnych lub naprawczych podtorza 
zdarza się, że wykonawcy, mimo re-
alizowania zadań zgodnie ze sztuką 
budowlaną, napotykają trudności 
z przygotowaniem podtorza cha-
rakteryzującego się wymaganymi 
wartościami modułów wtórnego 
odkształcenia mierzonych na to-
rowisku. Sytuacja taka ma miejsce 
zwłaszcza w przypadkach gdy w 
konstrukcji górnej strefy podtorza 
znajdują się geowłókniny sepa-
racyjne i separacyjno-drenujące. 
Przyczynę takiego stanu rzeczy upa-
truje się w zmianie grubości geow-
łóknin pod obciążeniem [2]. Jako 
środek zaradczy na, wyznaczaną w 
próbnych obciążeniach, zbyt dużą 
odkształcalność przebudowane-
go podtorza zawierającego geo-
włókniny proponuje się, dla takich 
przypadków konstrukcji podtorza, 
modyfi kację sposobu wymiarowa-
nia warstw ochronnych lub liberali-

zację wymagań odbiorczych [2,3,4]. 
Wprowadzenie w życie sugerowa-
nych metod może: wymagać uży-
cia grubszych warstw ochronnych i 
w efekcie prowadzić do stosowania 
droższej konstrukcji wzmacniającej 
lub być przyczyną znacznego skom-
plikowania badań odbiorczych i w 
zależności od lokalnych warunków 
gruntowo-wodnych powodować, 
że przebudowane podtorze charak-
teryzować się będzie zwiększoną 
odkształcalnością. Celowym zatem 
wydaje się poszukiwanie innych roz-

wiązań umożliwiających aplikację 
geowłóknin w górnej strefi e pod-
torza tak by w rezultacie było one 
zgodne z wymaganiami i trwałe. 
Jednym z nich może być zastosowa-
nie materiału (geowłókniny) o od-
powiednich właściwościach umoż-
liwiających realizowanie przez niego 
założonych funkcji i jednocześnie 
gwarantujących uzyskanie konstruk-
cji podtorza spełniającej wymagania 
odbiorcze.

1. Przekrój poprzeczny wzmocnionego podtorza z zastosowaniem geowłókniny

Odkształcalność górnej strefy podtorza 
z geowłókniną

Streszczenie: W artykule podjęto próbę oszacowania wpływu wbudowanej geowłókniny separacyjnej w górną strefę podtorza na jego 
odkształcalność. Wyznaczono naprężenia pionowe w podłożu warstwy ochronnej o różnych grubościach pochodzące od obciążenia prób-
nego i eksploatacyjnego. Przeanalizowano wpływ zmian grubości dwóch wybranych geowłóknin na wyniki pomiarów odkształcalności 
podtorza. Na podstawie przeprowadzonej analiz sformułowano praktyczne wnioski.
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Geowłókniny w górnej stre* e 
podtorza

Geowłókniny są to produkty tekstyl-
ne wytwarzane z włókien poliestro-
wych (PES) lub polipropylenowych 
(PP) metodą łączenia mechanicz-
nego (igłowanie lub przeszywanie), 
termicznego (zgrzewanie) lub che-
micznego (klejenie) [1]. W górnej 
strefi e podtorza geowłókniny ukła-
dane są na całej szerokości torowi-
ska pod warstwą ochronną (rys. 1) i 
stosuje się głównie po to by pełniły 
funkcję separacyjną, fi ltracyjną lub 
drenażową. Dobór parametrów geo-
włóknin powinien być uzależniony 
od ich przeznaczenia i funkcji jakie 
mają spełniać, gdyż, w zależności 
od rodzaju zastosowanych włókien 
i procesu wytwarzania, przy jedna-
kowych masach powierzchniowych, 

geowłókniny charakteryzują się od-
miennymi właściwościami - wytrzy-
małością mechaniczną, porowato-
ścią i wodoprzepuszczalnością [1]. 
Podstawowe wymagania dla geo-
włóknin separacyjno-fi ltracyjnych 
układanych pod warstwami ochron-
nymi torowiska [6,12] przedstawio-
no w tabeli 1.

Pomiary odkształcalności 
podtorza

Odkształcalność podtorza określana 
jest w trakcie jego próbnych obcią-
żeń. Aparatura badawcza składa się 
z: stalowej sztywnej płyty o średnicy 
300 mm, dźwignika hydraulicznego 
zasilanego ręczną pompą olejową z 
manometrem, czujników przemiesz-
czeń oraz statywu stanowiącego po-
ziom odniesienia. Podczas badania 

wykonuje się dwa cykle obciążenia 
i odciążenia płyty. Obciążenia płyty 
realizuje się stopniami po 0,05 MPa 
aż do uzyskania obciążenia maksy-
malnego (p

max
). Odciążenie wykonu-

je się stopniami po 0,10 MPa. Warto-
ści obciążenia maksymalnego oraz 
przedziału obciążenia (∆p), z którego 
wyznacza się moduły odkształcenia 
uzależnione są od rodzaju badane-
go podłoża. W wyniku badania okre-
śla się wartości pierwotnego modu-
łu odkształcenia (E

1
) z pierwszego 

obciążenia i wtórnego modułu od-
kształcenia (E

2
) z drugiego obciąże-

nia [6]:

D
y

p
E ⋅

∆

∆
⋅= 75,02,1    (1),

gdzie: E
1,2

 – pierwotny (1) i wtórny 
(2) moduł odkształcenia [MPa], ∆p – 
przedział obciążenia [MPa], ∆y – róż-
nica osiadań płyty w przyjętym prze-
dziale obciążenia [mm], D – średnica 
płyty pomiarowej [mm]

Naprężenia w podtorzu

W celu określenia jakim naciskom 
podlega wbudowana w podtorzu 
geowłóknina wyznaczono napręże-
nia pionowe w podtorzu od obciąże-
nia eksploatacyjnego i okrągłą płytą 
sztywną. Obliczenia wykonano trak-
tując podtorze z warstwą ochronną 
jako półprzestrzeń, ograniczoną od 
góry torowiskiem, rozciągającą się 
nieskończenie głęboko. Przy wy-
znaczaniu naprężeń od obciążeń 
zewnętrznych przyjęto, że podtorze 
jest sprężyste (liniowo-odkształcal-
ne), izotropowe i jednorodne. Na-
prężenia wyznaczono od głębokości 
0,15m poniżej torowiska - od spągu 
warstwy ochronnej o minimalnej 
grubości 0,15 m (rys. 1, poziom 2) - 
jako minimalnej głębokości wbudo-
wania geowłókniny.
 Analizę stanu naprężeń piono-
wych pod podkładami kolejowymi, 
od obciążenia eksploatacyjnego do-
konano, zgodnie z algorytmem ob-
liczeniowym zaprezentowanym w 
[10], dla toru z szyn UIC60  na pod-

Właściwość Metoda badawcza Wartość wymagana

masa powierzchniowa PN-EN ISO 9864 ≥ 250 g/m2

wytrzymałość na przebicie statyczne PN-EN ISO 12236 ≥ 2,0 kN

wytrzymałość na przebicie dynamiczne 

(średnica otworu)
PN-EN ISO 13433 ≤ 20 mm

wytrzymałość na rozciąganie
PN-EN ISO 10319

≥ 16 kN/m

wydłużenie przy zerwaniu 50-100 %

wodoprzepuszczalność w kierunku prosto-

padłym do powierzchni wyrobu
PN-EN ISO 11058

≥ 1 x 10-4 m/s (separacja) 

≥ 5 x 10-4 m/s (odprowadzenie wód)

Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie 

wyrobu przy nacisku 20 kPa
PN-EN ISO 12958 ≥ 5 x 10-4 m/s (odprowadzenie wód)

wielkość porów O
90

PN-EN ISO 12956
0,06 – 0,12 mm (g. spoiste) 

0,08 – 0,20 mm (g. niespoiste)

grubość przy nacisku 20 kPa PN-EN ISO 9863-2 ≥ 15 x O
90

 mm

Tab. 1. Wymagane parametry geowłóknin separacyjno-+ ltracyjnych układanych pod warstwą 
ochronną [6,12]

Głębokość od 

torowiska 

(rys. 1, poziom 1) [m]

Naprężenia pionowe w podtorzu od obciążenia [kPa]

Δp = p2 - p1 

[kPa]eksploatacyjnego
okrągłą płytą sztywną o obciążeniu [kPa]

p1 - 100 p2 - 250 pmax - 350

0,15 119,8 50,0 125,0 175,0 75,0

0,20 109,6 41,0 102,6 143,6 61,6

0,25 101,0 32,7 81,7 114,4 49,0

0,30 93,6 26,0 65,0 91,0 39,0

0,35 87,2 20,9 52,2 73,0 31,3

0,40 81,7 17,0 42,4 59,4 25,4

0,45 77,0 14,0 35,0 49,0 21,0

0,50 72,8 11,7 29,3 41,0 17,6

0,55 69,2 9,9 24,8 34,7 14,9

0,60 66,0 8,5 21,2 29,7 12,7

Tab. 2. Wartości naprężeń pionowych w podtorzu od obciążenia eksploatacyjnego i okrągłą płytą 
sztywną o średnicy 0,3 m
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kładach drewnianych I/B w rozsta-
wie 0,60 m. Tor obciążono zestawem 
4 nacisków osiowych o wartości 250 
kN każdy, w rozstawie 1,6 m (model 
71) [8]. Naciski podkładów na pod-
sypkę obliczono metodą belki cią-
głej spoczywającej na sprężystym 
podłożu z zastosowaniem współ-
czynnika zwiększającego obciążenie 
α = 1,1, współczynnika podatno-
ści podłoża 50 N/cm3 oraz wpływu 
nacisków podkładów sąsiednich. 
Obliczone wartości naprężeń pio-
nowych w podtorzu od obciążenia 
eksploatacyjnego zestawiono w ta-
beli 2 i zaprezentowano na rysunku 2.
 Naprężenia pionowe w podtorzu 
od obciążenia okrągłą płytą sztywną 
wyznaczono zgodnie ze schematem 
obliczeniowym przedstawionym w 
[9]. W analizie przyjęto, na podsta-
wie [6], jak dla podłoża wzmocnio-
nego, obciążenia płyty próbnej: p

1
 = 

0,10 MPa i p
2
 = 0,25 MPa oraz p

max
 = 

0,35 MPa. Obliczone wartości naprę-
żeń pionowych w podtorzu od ob-
ciążenia płytą zestawiono w tabeli 2 
i zaprezentowano na rysunku 2.
 Na podstawie analizy naprężeń 
pionowych w podtorzu, od obcią-
żenia eksploatacyjnego i okrągłą 
płytą sztywną o średnicy 0,3 m (tab. 
2. i rys. 2), można stwierdzić, że war-
tości nacisków przekazywanych na 
geowłókninę wbudowaną pod war-
stwą ochronną (rys. 1) uzależnione są 
od grubości tej warstwy. Im grubość 
warstwy ochronnej jest większa tym 
naciski przekazywane na geowłók-
ninę są mniejsze. Przy grubości war-
stwy ochronnej w zakresie od 0,15 
m do 0,30 m maksymalne naciski 
wywierane na geowłókninę w trakcie 
próbnych obciążeń są większe od na-
cisków pochodzących od obciążenia 
eksploatacyjnego. Przy większej gru-
bości warstwy ochronnej naciski na 
geowłókninę od obciążenia eksplo-
atacyjnego są większe od nacisków 
wywieranych w trakcie próbnych 
obciążeń. Ważne z uwagi na wyniki 
pomiarów odkształcalności podtorza 
różnice pomiędzy naprężeniami za-
kresu obciążenia jednostkowego (p

2
 - 

p
1
) (rys. 2., krzywa dp) zmniejszają się 

wraz ze zwiększającą się grubością 
warstwy ochronnej. Zatem im gru-
bość warstwy ochronnej jest większa 
tym wpływ zmiany grubości geow-
łókniny w trakcie przeprowadzanych 
próbnych obciążeń podtorza na ich 
wynik będzie mniejszy.

Zmiana grubości geowłókniny 
pod obciążeniem

Na podstawie wymagań dla geo-
włóknin separacyjno-fi ltracyjnych 
układanych pod warstwami ochron-
nymi torowiska (tab. 1.) do dalszej 
analizy dobrano dwa przykładowe 

Właściwość Geowłóknina I Geowłóknina II

masa powierzchniowa [g/m2] 250 290

wytrzymałość na przebicie statyczne [kN] 3,0 3,15

wytrzymałość na przebicie dynamiczne 

(średnica otworu) [mm]
15,0 16

wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] 25 21,3

wydłużenie przy zerwaniu [%] 95 55

wodoprzepuszczalność w kierunku prosto-

padłym do powierzchni wyrobu [10-4 m/s]
710 150

wielkość porów O
90

 [mm] 0,070 0,070

grubość przy nacisku 2 kPa [mm] 2,6 0,73

grubość przy nacisku 20 kPa [mm] 2,1 -

grubość przy nacisku 200 kPa [mm] 1,4 0,69

Tab. 3. Parametry wybranych geowłóknin separacyjnych [1]

2. Stan naprężeń pionowych w podtorzu od obciążenia eksploatacyjnego i okrągłą płytą sztywną o 
średnicy 0,3 m (obciążenie płyty: p

1
 - 0,1 MPa, p

2
 - 0,25 MPa, p

max
 - 0,35 MPa) oraz przyrost obciążenia 

jednostkowego w zakresie dp = p
2
 - p

1

3. Zależność grubości od nacisku wybranych geowłóknin
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produkty, dopuszczone do stosowa-
nia na polskim rynku, wykonane w 
dwóch odmiennych technologiach 
(igłowania (geowłóknina I) i zgrze-
wania (geowłóknina II)), o parame-
trach technicznych spełniających 
stawiane im wymagania z jednym 
wyjątkiem - geowłóknina zgrzewa-
na charakteryzuje się grubością nie-
znacznie mniejszą od wymaganej. 
Zestawienie właściwości geowłók-
nin, sporządzone na podstawie [1], 
znajduje się w tabeli 3. W oparciu o 
te dane (tab. 3) wykonano wykresy 
zmian grubości geowłóknin pod ob-
ciążeniem (rys. 3).
 Zmniejszenie grubości geowłók-
nin pod obciążeniem uzależnione 
są od technologii ich wytwarzania 
oraz grubości początkowej (przy ob-
ciążeniu 2 kPa). Na rysunku 3 moż-

na zauważyć znaczne (ponad 45 %) 
zmniejszenie grubości geowłókniny 
I i minimalną zmianę grubości geo-
włókniny II (około 5 %). Zmiany gru-
bości wybranych geowłóknin pod 

obciążeniem mają przebieg liniowy 
lub zbliżony do liniowego, co zosta-
ło również zaobserwowane w [4]. 
 Zmiany grubości analizowanych 
geowłóknin ∆y

g
 zachodzące w trak-

cie próbnych obciążeń podtorza, w 
przyjętym przedziale obciążenia ∆p 
= p

2
 – p

1
, w zależności od grubości 

warstwy ochronnej zobrazowano na 
rysunku 4. 
Zmiany grubości geowłókniny I, 
w obliczeniowym przedziale ob-
ciążenia, w zależności od grubości 
warstwy ochronnej wahają się w 
granicach od 0,293 do 0,050 mm, 
a geowłókniny II w granicach od 
0,015 do 0,003 mm i zmniejszają się 
wraz ze zwiększającą się grubością 
warstwy ochronnej. Wyznaczone 
maksymalne zmiany grubości geo-
włókniny w przyjętym przedziale 
obciążenia w rzeczywistości mogą 
być mniejsze z uwagi na podatności 
podłoża pod geowłókniną czy też 
wstępne sprasowanie produktu w 
trakcie procesu układania i zagęsz-
czania warstwy ochronnej.
 W celu określenia zmian grubości 
geowłókniny pod obciążeniem na 
odkształcalność podtorza przyjęto 
jako wzorzec podtorze z warstwą 
ochronną bez geowłókniny charak-
teryzujące się, niezależnie od grubo-
ści warstwy, wtórnym modułem od-
kształcenia mierzonym na torowisku 
równym 120 MPa.
 Wartość modułu odkształcenia 
podtorza (z warstwą ochronną i 

4. Zmiany grubości analizowanych geowłóknin Δyg w przyjętym przedziale obciążenia Δp w zależno-
ści od grubości warstwy ochronnej

5. Wpływ zmian grubości analizowanych geowłóknin na wartość wtórnego modułu odkształcenia 
podtorza z warstwą ochronną, w zależności od grubości warstwy ochronnej

Grubość warstwy 

ochronnej [m]

Moduł odkształcenia podtorza [MPa] Zmniejszenie wartości modułu 

odkształcenia podtorza z geowłókniną w 

stosunku do wartości spodziewanej [%]
spodziewany

z geowłókniną

I II I II

0,15 120 58,8 113,9 51,0 5,1

0,20 120 64,7 115,1 46,0 4,1

0,25 120 71,5 115,9 40,4 3,4

0,30 120 77,9 116,7 35,1 2,8

0,35 120 83,7 117,5 30,3 2,1

0,40 120 88,5 117,9 26,2 1,7

0,45 120 92,9 117,9 22,6 1,7

0,50 120 96,6 118,3 19,5 1,4

0,55 120 99,5 118,7 17,1 1,1

0,60 120 101,9 118,7 15,1 1,1

Tab. 4. Wpływ zmian grubości analizowanych geowłóknin na wartość wtórnego modułu odkształce-
nia podtorza z warstwą ochronną, w zależności od grubości warstwy ochronnej
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geowłókniną) mierzoną na torowi-
sku określono, dla różnych grubości 
warstw ochronnych, z wykorzysta-
niem wzoru:

D
yy

p
E

g

⋅
∆+∆

∆
⋅= 75,02,1    (2),

gdzie: ∆y
g
 – zmiana grubości geow-

łókniny w przyjętym przedziale ob-
ciążenia [mm], pozostałe oznaczenia 
jak w (1)
 Obliczony wpływ zmian grubości 
analizowanych geowłóknin na war-
tość wtórnego modułu odkształce-
nia podtorza z warstwą ochronną, 
w zależności od grubości warstwy 
ochronnej, przedstawiono w tabeli 
4 i na rysunku 5.
 Zgodnie z wcześniejszymi obli-
czeniami (tab. 2 i rys. 4) wpływ zmian 
grubości geowłóknin pod obciąże-
niem na wartość modułu odkształ-
cenia maleje wraz ze zwiększającą 
się grubością warstwy ochronnej. 
W przypadku zastosowania geow-
łókniny I i warstwy ochronnej o gru-
bości 0,15 m zmniejszenie wartości 
modułu odkształcenia podtorza w 
stosunku do modułu spodziewane-
go wynosi około 50 %. Użycie geo-
włókniny II, w tej samej konstrukcji 
wzmocnienia podtorza pozwala 
uzyskać moduł odkształcenia pra-
wie dwukrotnie większy niż w przy-
padku aplikacji geowłókniny I i jest 
on tylko o 5 % mniejszy od wartości 
spodziewanej. Przy grubości war-
stwy ochronnej 0,60 m zastosowa-
nie geowłókniny I wpływa na około 
15 % zmniejszenie wartości modułu 
odkształcenia, a użycie geowłókniny 
II jedynie na 1 %, mieszczące się w 
granicach błędu pomiarowego [5]. 
 Obciążenia eksploatacyjne prze-
kazujące cyklicznie naciski poprzez 
nawierzchnię na podtorze mogą w 
czasie jego użytkowania doprowa-
dzić do trwałego zmniejszenia gru-
bości geowłókniny co ostatecznie 
wpłynie na zmniejszenie ogólnej 
odkształcalności przebudowanej 
górnej strefy podtorza [2].

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej 
analizy wpływu zmian grubości geo-
włókniny pod obciążeniem można 
sformułować następujące wnioski:
1. Dobór parametrów geowłóknin 

powinien być uzależniony od 
ich przeznaczenia i funkcji jakie 
mają spełniać, gdyż w zależno-
ści od rodzaju zastosowanych 
włókien i procesu wytwarzania 
geowłókniny charakteryzują się 
odmiennymi właściwościami.

2. Im grubsza warstwa ochronna 
tym wpływ wbudowanej geow-
łókniny na odkształcalność pod-
torza jest mniejszy.

3. Wpływ zmian grubości geowłók-
niny na odkształcalność podto-
rza w rzeczywistości może być 
mniejszy z uwagi na podatności 
podłoża pod geowłókniną czy 
też wstępne sprasowanie pro-
duktu w trakcie procesu ukła-
dania i zagęszczania warstwy 
ochronnej.

4. Wybór materiału o odpowiednich 
właściwościach prawie całko-
wicie eliminuje problem zmian 
grubości geowłókniny separa-
cyjnej pod obciążeniem w trak-
cie wykonywania próbnych ob-
ciążeń podtorza.

5. Celowym jest prowadzenie dal-
szych badań nad wpływem za-
stosowania geowłóknin na od-
kształcalność podtorza w celu 
możliwości zastosowania uzy-
skanych wyników w praktyce in-
żynierskiej.  
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