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W dniach 23 i 24 października 2014 roku odbyła się VII Konferencja Naukowo - 

Techniczna "Problemy budowy i naprawy podtorza kolejowego", zorganizowana przez 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP - Oddział we Wrocławiu, 

Politechnikę Wrocławską Instytut Inżynierii Lądowej Zakład Infrastruktury Transportu 

Szynowego, pod patronatem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze wsparciem Trakcja 

PRKiI  i BTW- Bahntechnik Wrocław,  patronat medialny "Przegląd Komunikacyjny". 

W konferencji wzięło udział 100 uczestników z Wyższych Uczelni, PKP PLK S.A., biur 

projektów i firm współpracujących z PKP PLK S.A. Wygłoszonych zostało 12 referatów i 

6 prezentacji firm w pięciu sesjach obrad. Materiały konferencyjne zostały opublikowane w 

miesięczniku „Przegląd Komunikacyjny” nr 9 i 10/2014. Z wygłoszonych referatów i 

przeprowadzonych dyskusji wyciągnięto szereg ogólnych i szczegółowych wniosków 

przyjętych i zaakceptowanych w głosowaniu na zakończenie obrad. 

1.WNIOSKI OGÓLNE 

1.1. Nowe przepisy zawarte w decyzji Komisji Europejskiej dotyczące technicznych 

specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” (TSI Infrastruktura) są 

przykładem trudności w pogodzeniu dotychczasowych norm i ustaleń z nowymi 

zaleceniami i przyzwyczajeniami osób odpowiedzialnych za zlecania, wykonywanie i 

ocenę projektów nowych i remontów istniejących obiektów infrastruktury kolejowej.    

Różnice w podejściu do arbitralnego wyboru zastosowania schematu obciążeń mają pewien 

wpływ na ostateczny wynik w stopniu mogącym wpływać w niektórych przypadkach na 

bezpieczeństwo interoperacyjne  budowli podtorza. Dlatego sugeruje się określenie bardzo 

precyzyjnych wytycznych dotyczących rozwiązania omawianego problemu przez jednostki 

decyzyjne, które umożliwiłyby projektantom i zarządcom infrastruktury jednoznaczne i 

nieskomplikowane warunki doboru właściwych schematów obliczeniowych w powiązaniu 

z klasyfikacją linii kolejowych odpowiadające wymogom interoperacyjności. 



1.2. Efektywne zamodelowanie inwentaryzacji geotechnicznej i geodezyjnej w technologii 

BIM (Building Information Modell) w postaci danych, które zostały pozyskane dzięki 

realizacji wartościowych zamówień publicznych, powinno być strategicznym celem 

Zarządcy dróg kolejowych. 

1.3. Rzetelne opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Kolejowych, szczególnie dla nowych produktów i technologii, może istotnie zmniejszyć 

koszty budowy i eksploatacji budowli kolejowych. 

1.4. Lokalne uszkodzenia  podtorza kolejowego, występują stosunkowo często na liniach 

eksploatowanych, również tych, które zostały w ostatnich latach zmodernizowane. Wady  

takie jak zastoiska wody na torowisku (wychlapy) i zjawiska erozji skarp mogą i powinny 

być usuwane niezwłocznie po ich identyfikacji, w ramach bieżących prac utrzymaniowych. 

Szybkie rozpoznanie uszkodzeń podtorza i podjęcie działań naprawczych wymaga 

sprawnej organizacji monitoringu i robót naprawczych. Wymaga to podejmowania decyzji 

na szczeblu lokalnym i odpowiedniego zabezpieczenia finansowego.  

Obserwując stan eksploatowanych, w tym zmodernizowanych linii kolejowych można dość 

do wniosku, że zarówno organizacja utrzymania jak i finansowanie prac utrzymaniowych 

na kolei jest niedostateczne. Przeznaczenie zwiększonych funduszy na utrzymanie dróg 

kolejowych pozwoliłoby na poczynienie znacznych oszczędności inwestycyjnych w 

sytuacjach gdy braki w utrzymaniu, szczególnie podtorza, skutkują rozległymi 

uszkodzeniami i koniecznością ograniczania prędkości pociągów. 

1.5.. Wyniki badań wykazały znaczący wpływ zastosowania izolacji antywibracyjnej na 

spodniej powierzchni podkładów strunobetonowych na poziom naprężeń w podtorzu 

kolejowym zmniejszając go w istotny sposób. Ograniczenie naprężeń w podtorzu 

kolejowym ma pozytywny wpływ na trwałość podtorza i w konsekwencji na spowolnienie 

degradacji nawierzchni kolejowej, a tym samym na wydłużenie okresów 

międzynaprawczych linii kolejowej i zmniejszenie  kosztów  utrzymania  infrastruktury. 

1.6. Stabilizacja gruntów podtorza pod warstwą ochronną była dotychczas stosowana 

głównie w celu pokonania skutków rozbieżności między warunkami geotechnicznymi 

przyjmowanymi w projektach podtorza i warunkami rzeczywistymi stwierdzonymi podczas 

wykonywania warstwy. Stabilizowane spoiwami grunty podtorza mogłyby być 

projektowym elementem warstwy ochronnej, szczególnie gdy stan gruntów pod warstwą 

nie pozwala na osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 



 

2. WNIOSKI SZCZEGÓŁOWE 

2.1. Znajomość sposobu przeprowadzania próbnych obciążeń podtorza, dla określenia 

wartości modułów jego odkształcenia i wskaźników odkształcenia oraz właściwej 

interpretacji uzyskanych wyników jest ważna. Zastosowanie standardowej aparatury 

pomiarowej prowadzi do uzyskania wyniku o małej dokładności. Niepewność pomiarowa 

stanowi około 16 % oszacowanych wartości modułów odkształcenia. Największy wpływ na 

uzyskane wartości niepewności, w pomiarach modułów odkształcenia, mają niepewności 

pomiaru przekazywanych obciążeń. Celowe jest prowadzenie badań nad niepewnościami 

pomiarowymi w oznaczaniu modułów odkształcenia podłoża w celu możliwości 

zastosowania uzyskanych wyników w praktyce inżynie rskiej. 

2.2. Stosowanie modułów minimalnych i metody warstwy podwójnej w projektowaniu 

wzmocnień pozwala uwzględniać realne warunki geotechniczne w podtorzu. W 

projektowaniu wzmocnień podtorza należy stosować przede wszystkim parametry 

geotechniczne z badań polowych, uzupełniając ich zbiór wynikami badań laboratoryjnych i 

danymi z norm. Dla praktycznych zastosowań można opracować wykresy upraszczające 

proces projektowania wzmocnień (warstw ochronnych). 

2.3. Jednym ze sposobów zabezpieczenia warstw ochronnych przed kapilarnym 

podciąganiem wody od podłoża jest stosowanie warstw odcinających z pospółek i piasków 

gruboziarnistych. Z praktycznego punktu widzenia proponowane rozwiązania są proste jeśli 

chodzi o technologie wykonania i  nie wymagają zmian w procesie projektowania i 

budowy. Należałoby jednak wymusić na dostawcach kruszyw wydzielenie asortymentu 

kruszywa przeznaczonego dla warstw ochronnych na kolei o nieco innych parametrach  w 

stosunku do tych jakie stosowane są w budownictwie drogowym. Pożądane jest 

ograniczenie zawartości cząstek pylastych w mieszankach kruszyw stosowanych na 

warstwy ochronne. 

2.4. Zaprezentowany wstępny model matematyczny toru kolejowego może znaleźć 

zastosowanie jako obiekt porównawczy dla klasycznej konstrukcji toru oraz toru z 

żywiczną stabilizacją powierzchniowej warstwy podsypki tłuczniowej. Interesującą i wartą 

dalszej obserwacji ścieżką rozwoju jest również umieszczenie klasycznej konstrukcji toru w 

żelbetowym korycie wyłożonym matami wibroizolacyjnymi. 

Otrzymane wyniki symulacji nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, na ile 



wprowadzenie wibroizolacji pod warstwą podsypki wpływa na poprawę pracy konstrukcji 

toru i podtorza. Częściowo odpowiedzialne za to są ograniczenia programu. Celowe wydaje 

się kontynuowanie badań i symulacji w innych programach MES. Spadek wielkości 

przemieszczeń i odkształceń maksymalnych nawierzchni pozwala wstępnie wnioskować, że 

i odkształcenia trwałe toru uległyby zmniejszeniu, zatem trwałość toru i podtorza uległaby 

wydłużeniu. Na tej podstawie można stwierdzić, że łączne stosowanie mat 

podpodsypkowych i stabilizacji podsypki  zmniejsza oddziaływania na podtorze, 

wydłużając jego żywotność. 

2.5. Powszechne przekonanie o doskonałej geometrii nowego toru okazało się  

nieprawdziwe. Analiza gęstości widmowych mocy nierówności pionowych potwierdza 

hipotezę, iż geometryczne cechy tych nierówności kształtowane są na początku procesu 

eksploatacji toru zmodernizowanego. Wraz z upływem czasu eksploatacji długość fal 

nierówności pozostaje niezmieniona, jednak wyraźnie zauważalny jest wzrost ich amplitud. 

2.6. Współzależność stanu taboru i toru powoduje w procesie eksploatacyjnym 

skumulowany przyrost odkształceń, które naruszają spokojność jazdy pojazdów. 

Powstające nierówności w torze wraz z pogarszaniem się jego stanu obniżają trwałość 

nawierzchni i powodują powstawanie nadwyżek dynamicznych działających na tor. 

Powstające nierówności powodują, że podczas ruchu pojazdu pojawiają się dodatkowe, 

szkodliwe czynniki. Wskutek znacznej sztywności toru kolejowego powstają obszary braku 

kontaktu toru z podłożem, co stwarza niekorzystne warunki jego podparcia, ujemnie 

wpływając między innymi na stateczność eksploatowanego toru bezstykowego. 

2.7. Modernizacja linii kolejowych na terenach górniczych, z uwagi na dokonaną jak i 

prognozowaną działalność górniczą w ich rejonie  wymaga: 

-szczegółowego rozpoznania warunków górniczo-geologicznych oraz geotechnicznych 

dokonanej i prognozowanej działalności wydobywczej kopalin, zwłaszcza węgla 

kamiennego, 

-właściwego doboru rozwiązań konstrukcyjnych nawierzchni i podtorza o podwyższonej 

odporności na oddziaływania ciągłe i nie ciągłe podtorza górniczego wraz z systemami 

monitoringu prognozowanych deformacji, 

-odpowiedniej koordynacji czasowo-przestrzennej robót górniczych i rektyfikacji 

nawierzchni w warunkach podwyższonych prędkości, 



-rozpatrzenia w wybranych przypadkach alternatywnych przebiegów dla nowych korytarzy 

kolejowych o podwyższonej prędkości co umożliwi szybsze wykazanie odpowiednich 

korzyści modernizacyjnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu profilaktyki 

górniczo-budowlanej. 
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