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Wstęp
 Podkłady strunobetonowe;

 Podkłady drewniane są wciąż stosowane z powodów technicznych
(np. niskie wahania na zmiany temperatury, czy tam gdzie jest słaba
podsypka, tj. elastyczny grunt) jak i ekonomicznych (koszty usuwania
bardzo dużej liczby podkładów);

 Drewno nie jest materiałem jednorodnym jak beton, ale naturalnym
kompozytem przez co ma inne właściwości np. jeśli chodzi
o elastyczność;

 Oba rodzaje podkładów (betonowe i drewniane) stosowane są
na torowiskach tej samej klasy;



Cel prezentacji
 Celem prezentacji jest przedstawienie aktualnie obowiązujących 

w Polsce wymagań dotyczących materiałów drzewnych nawierzchni 
kolejowej i ich impregnacji oraz braków i niejasności jakie w tej materii 
występują.



Podstawową normą określającą wymagania dla materiałów
drzewnych nawierzchni kolejowej jest norma PN-EN
13145+A1:2011 zharmonizowana z Rozporządzeniem Komisji
Europejskiej Nr 1299/2014 z dnia 18.11.2014 r. dotyczącym
technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) podsystemu
„Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej – dodatek C2
charakterystyki techniczne konstrukcji rozjazdów i skrzyżowań.

Aktualny stan wymagań dla materiałów 
drzewnych nawierzchni kolejowej



Aktualny stan wymagań dla materiałów 
drzewnych – braki i niejasności

 W PN-EN 13145+A1:2011 nie ma żadnych wymagań dla mostownic;

 W ww. normie brak jest także wymagań dotyczących ilości
pochłoniętego oleju przez drewno w procesie nasycania;

 Norma PN-D-95014 określa wymagania co do ilości pochłoniętego
przez drewno oleju, ale nie określa jakiego rodzaju oleju należy
używać;

 Brak w Polsce jednej normy określającej wymagania dla drewna,
procesu jego nasycania oraz ilości oleju kreozotowego
pochłoniętego przez drewno (jak np. w Niemczech norma DIN 68811 -
stanowiąca uzupełnienie dla normy DIN EN 13145 i obowiązująca tylko
w przypadku gdy podkłady kolejowe z drewna impregnuje się
kreozotem);



Podział materiałów drzewnych nawierzchni kolejowej

Ze względu na rodzaj materiału drzewnego:

sosnowe

dębowe

bukowe

drewno egzotyczne

Ze względu na zastosowanie:

podkłady

podrozjazdnice

mostownice



Podkłady – przekrój poprzeczny prostokątny

Wymagania wg PN-EN 13145+A1:2011 – Kształty



Wymagania wg PN-EN 13145+A1:2011 – Kształty
Podrozjazdnice – przekrój poprzeczny prostokątny



Wymagania wg PN-EN 13145+A1:2011 – Wymiary podkładów

Grupa l e 
d 1) r 1)

Kształt E1 Kształt E2 Kształt E1 i E2 

1 260 160 160 200 80
2 260 150 160 200 80
3 260 130 130 170 60
4 240 150 160 180 70
5 240 160 160 180 80
6 240 140 160 180 70
7 240 130 130 170 60
8 220 130 130 160 50
9 250 125 205 230 100

10 305 125 255 280 100

11 305 160 255 280 125

12 250 130 200 225 105

13 300 130 250 275 105
14 200 120 110 140 40

I) wymiary minimalne 



Wymagania wg PN-EN 13145+A1:2011 – wymiary 
podrozjazdnic

Grupa I e d 1) r 1)

1 300 150 240 120

2 280 140 220 120

3 260 160 200 100

4 260 150 210 120

5 240 150 200 90

6 240 160 160 80

7 240 140 200 80

8 300 130 200 80
1) wymiary minimalne

Tolerancja dla podkładów i podrozjazdnic: długość: ± 30 mm; 
szerokość: ± 10/-3 mm; wysokość: ±10/-3 mm



Wymagania wg PN-EN 13145+A1:2011 - Surowce
Podkłady i podrozjazdnice powinny być produkowane ze świeżo
ściętego drewna;

Wykluczone są dłużyce z wiatrołomów, drzewa złamane przez śnieg
i lód, uderzone przez piorun lub poddane działaniu ognia;

Podczas cięcia podkłady i podrozjazdnice powinny być czyste, bez
ziemi, błota, lodu, trocin i innych obcych substancji;

Przed użyciem lub obróbką wymagane jest sezonowanie (suszenie)
zależnie od gatunku drewna.



Budowa drewna



Wady i cechy jakości (wg PN-EN 13145+A1:2011 )



Wady i cechy jakości (wg PN-EN 13145+A1:2011 )



Wady i cechy jakości (wg PN-EN 13145+A1:2011 )



Wady i cechy jakości (wg PN-EN 13145+A1:2011 )



Wady i cechy jakości (wg PN-EN 13145+A1:2011 )



Wady i cechy jakości (wg PN-EN 13145+A1:2011 )



Dodatkowe wady i cechy jakości



Wymagania wg PN-73-D-95006 (wycofana 02.04.2009)

Rodzaje:

podkłady – P;

podrozjazdnice – R;

mostownice – M.

Odmiany:

sosnowe – So;

dębowe – Db;

bukowe - Bk



Wymagania wg PN-73-D-95006 (wycofana)

Rodzaj typ Symbol typu

podkłady belkowe IB, IIB, IIIB

obłe IIO, IIIO, IVO

podrozjazdnice belkowe IB

obłe IIO

mostownice belkowe I, II, III



PN-73-D-95006 – wymiary podkładów



PN-73-D-95006 – miejsca podparcia szyn na podkładzie 



PN-73-D-95006 – wymiary podkładów c.d.

Długość: 

 typ IB, IIB, IIO – 2600 ± 30 mm;

 typ IIIB, IIIO, IVO – 2500 ± 30 mm

Elementy powierzchni
Dopuszczalne odchyłki [mm]

w miejscach podparcia szyn poza miejscami podparcia szyn

szerokość płaszczyzny górnej + do szerokości płaszczyzny dolnej
0 -20

szerokość płaszczyzny dolnej +5
0

+20
-10

grubość +3
-2

+3
-5

wysokość boków 
w podkładach belkowych

+ do grubości podkładu
0 -20



PN-73-D-95006 – wymiary podrozjazdnic 

odchyłki jak dla podkładów

Długość: 2200 – 5100 ± 20 mm oraz 6000 – 6200 ± 20 mm, stopniowanie co 100 
mm. Na specjalne zamówienie 6300 – 8000 ± 20 mm.



PN-73-D-95006 – wymiary mostownic

odchyłki +3, -2 [mm]

Długość:

typ I: 2500 ± 20 mm;

typ II: 2700 ± 20 mm;

typ III: 3000 ± 20 mm



PN-73-D-95006 - materiał

 Drewno sosnowe, dębowe, bukowe

 Podrozjazdnice i mostownice należy produkować z sosny i 
dębu (p. 3.2) - może być inne drewno za zgodą stron



PN-73-D-95006 - obliny
 Podkłady belkowe i podrozjazdnice – obliny położone

wzdłuż obu krawędzi płaszczyzny górnej powinny mieć taką
szerokość, aby zachowana była najmniejsza dopuszczalna
normą szerokość płaszczyzny i wysokość boków
na krawędziach dolnej płaszczyzny;

 Dopuszczalne do połowy ich długości i szerokości
odpowiadającej łącznemu zmniejszeniu szerokości
płaszczyzny i wysokości boków nie większej niż o 20 mm;



PN-73-D-95006 - wykonanie
 Płaszczyzny górne i dolne oraz boki płaskie podkładów, 

podrozjazdnic i mostownic powinny być wzajemnie 
równoległe; 

 Dopuszcza się nierównoległość w granicach odchyłek;



PN-73-D-95006 – zabezpieczenie czół przed pękaniem

Podlegają materiały: bukowe – wszystkie; dębowe – gdy wykazują 
pęknięcia w stadium początkowym.

Sposoby zabezpieczenia:

 Paskowanie – bednarką  przekroju 20 x 2,0 lub 25 x 1,5 
wg PN-76/H-92325

 Ściąganie stalowymi śrubami z łbem czworokątnym M12x280 lub 
M12x300 wg PN-783/M-82121



Porównanie wymagań norm – typy i kształty

Rodzaj wyrobu wg PN-EN 13145 wg PN-D 95006

podkłady grupy 1-14 IB, IIB, IIIB, IIO, IIIO, 
IVO

podrozjazdnice grupy 1-8 IB, IIO

mostownice brak wymagań I, II, III

Rodzaj wyrobu wg PN-EN 13145 wg PN-D 95006

podkłady E1 i E2 belkowe, obłe

podrozjazdnice przekrój poprzeczny 
prostokątny belkowe, obłe

mostownice brak wymagań belkowe



Lp. Rodzaj materiału 
drzewnego

Odmiany materiału 
drzewnego

Symbol Grupa

PN-D-95006 PN-EN 13145

1 podkłady
sosna
dąb
buk

P-So-IB
P-Db-IB
P-Bk-IB

2E1

P-So-IIB
P-Db-IIB
P-Bk-IIB

4E1

P-So-IIIB 6E1

2 podrozjazdnice sosna
dąb

R-So-IB
R-Db-IB 3

3 mostownice sosna
dąb

M-So-I
M-Db-I -

M-So-II
M-Db-II -

M-So-III
M-Db-III -

Porównanie wymagań norm – najczęściej 
oceniane wyroby



Porównanie wymagań norm – odchyłki od 
wymiarów

rodzaj wyrobu wg PN-EN 13145, mm wg PN-D 95006, mm
podkłady długość: ±30

szerokość: i wysokość: +10/-3
przekrój poprzeczny: max. 3°

długość: ±30
szerokość: +20/-10 poza 
miejscem podparcia, 
+5 w miejscu podparcia
wysokość: -20

podrozjazdnice jak dla podkładów jak dla podkładów
mostownice brak wymagań długość: +20;

szerokość i wysokość +3, -2.



Porównanie wymagań norm – zabezpieczenie czół 
przed pękaniem

gatunek drewna wg PN-EN 13145 wg PN-73-D-95006

sosnowe

brak wymagań

nie trzeba zabezpieczać  

dębowe

paskowanie bednarką
lub ściąganie stalowymi 
śrubami – gdy wykazują 
pęknięcia w fazie 
początkowej

bukowe
paskowanie bednarką
lub ściąganie stalowymi 
śrubami – zawsze



Impregnacja – metoda Rüpinga, olej 
kreozotowy

 Metoda wysokociśnieniowa, zwana próżniowo-ciśnieniową lub pustokomórkową;

 Wilgotność drewna nie większa niż 25% (wg PN-D-95014)

 Drewno umieszcza się w cylindrze impregnacyjnym, gdzie zwiększane ciśnienie 
zależnie od gatunku drewna;

 W temp. 90°C drewno jest całkowicie otoczone olejem, a jego komórki są 
wypełnione sprężonym powietrzem, aby olej nie wniknął do wnętrza drewna;

 Po napełnieniu cylindra olejem jest on tłoczony, aby zwiększyć ciśnienie 
do 6-8 atm., co umożliwia dostanie się oleju do komórek drewna;

 W momencie dostatecznego nasycenia olej jest wypuszczany z cylindra i 
powstaje próżnia;

 Impregnacji olejem ulegają tylko ściany komórkowe



Zalety metody Rüpinga
 Pewność, że olej dostatecznie nasycił drewno;

 Metoda przewiduje zastosowanie oleju kreozotowego;

 Skład oleju kreozotowego po przedostaniu do drewna nie zmienia się;

 Daje suchą, nielepką zewnętrzną powierzchnię wyrobu drewnianego;

 Metoda jest tania;

 Zwiększenie odporności i trwałości drewna, bardzo istotne z punktu widzenia
zastosowania wyrobu impregnowanego do budowy nawierzchni kolejowej (np. podkład
bukowy po impregnacji ma trwałość do 30 lat, a nieimpregnowany tylko do 3 lat).



Cylinder impregnacyjny



Olej kreozotowy - charakterystyka

 Mieszanina produktów destylacji smoły węgla kamiennego wrzących 
w granicach temp. 200 – 360°C

 Składa się z różnych związków aromatycznych

 Największa grupa to składniki o charakterze obojętnym (80-90%) –
głównie  WWA: naftalen, antracen, fenantren, piren, chryzen i inne

 Składniki kwaśne stanowią 4-16% - głównie fenole

 Składniki zasadowe stanowią 3,5-4,5% - pirydyna, chinolina, 
izochinolina i pochodne

 Głównym czynnikiem impregnującym są wysokowrzące składniki 
o charakterze obojętnym.



Olej kreozotowy – własności i podział

 Ma dobre właściwości antygnilne

 Nie usuwa się z materiału drzewnego pod wpływem wody lub wilgoci 
gruntowej

 Nie zmienia swych właściwości pod wpływem składników gruntowych

 Wyróżnia się 3 gatunki oleju w zależności od składu – gatunki A, B i C 
wg PN-EN 13991:2003

 W Polsce stosuje się tylko oleje gat. B i C. 

 Olej gat. A wycofano ze względu na dużą wyższą zawartość 
rakotwórczego WWA:  benzo-a-pirenu niż w olejach gat. B i C. 
(Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków 
produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz 
zawierających je produktów  z dnia 5 lipca 2004 r.)



Olej kreozotowy – wymagania wg 
PN-EN 13991:2003

Parametry Gatunek A Gatunek B Gatunek C
Gęstość w 20/4°C [kg/m3] 1,040 – 1,150 1,020 – 1,150 1,030 – 1,170

Zawartość wody [%] max. 1 max. 1 max. 1

Temp. krystalizacji [°C] max. 23 max. 23 max. 50
Fenole ekstrahowane wodą 
(m/m) [%]

max. 3 max. 3 max. 3

Składniki nierozpuszczalne 
w toluenie (m/m) [%] 

max. 0,4 max. 0,4 max. 0,4

Zakres temperatur wrzenia
Destylat do 235°C max. 10 max. 20 –
Destylat do 300°C 20 – 40 40 – 60 max. 10
Destylat do 355°C 55 – 75 min. 70 min. 65
Zawartość benzo-a-pirenu [mg/kg] max. 500 max. 50 max. 50
Temperatura zapłonu [°C] min. 61 min. 61 min. 61



Kreozot – wymagania wg PN-EN 13991- badania

 Gęstość oleju impregnacyjnego wg PN-EN ISO 3675;

 Skład frakcyjny oleju impregnacyjnego wg PN-C-97055;

 Zawartość wody w oleju impregnacyjnym wg PN-EN ISO 9029;

 Zawartość składników nierozpuszczalnych w toluenie lub benzenie 
wg PN-C-97057;

 Zawartość benzo-a-pirenu wg PN-EN 1014-3;

 Zawartość fenoli ekstrahowanych wodą wg PN-EN 1014-4;

 Temperatura zapłonu wg PN-EN ISO 2719;

 Temperatura krystalizacji wg PN-EN 13991.



Wymagania wg PN-D-95014 – wnikanie oleju 
(głębokość przesycenia) 
Wykonuje się pobierając wywiertkę z nasyconego wyrobu za pomocą świdra 
ręcznego i mierząc głębokość wniknięcia oleju suwmiarką

rodzaj drewna 
nawierzchni kolejowej

strefy drewna głębokość przesycenia

sosnowe
biel niezasiniony na całej grubości warstwy bielu

biel zasiniony 80% grubości warstwy bielu
odkryta twardziel min. 7 mm od powierzchni

dębowe
biel o grubości do 20 mm na całej grubości warstwy bielu

biel o grubości powyżej 20 mm 80% grubości warstwy bielu
odkryta twardziel min. 4 mm od powierzchni

bukowe
biel na całym przekroju poprzecznym 80% grubości warstwy bielu

biel o grubości do 60 mm na całej grubości warstwy bielu

odkryta fałszywa twardziel min. 5 mm od powierzchni



Wymagania wg PN-D-95014 – ilość pochłoniętego oleju 
(retencja) 

drewno materiał drzewny ilość pochłoniętego 
oleju impregnacyjnego 

[kg/m3 drewna]

dopuszczalne
odchylenia 

[%]

sosnowe
podkłady 100

-10 do + 20podrozjazdnice 100
mostownice 80

dębowe
podkłady 50

-10 do +20podrozjazdnice 50
mostownice 45

bukowe
podkłady 150

-10 do +20podrozjazdnice 150
mostownice 150



Porównanie wymagań norm – głębokość 
przesycenia drewna (wyraźna biel i twardziel)

gatunek drewna wg PN-EN 13145 wg PN-D-95014

sosnowe

pełne przesycenie bieli 
według PN-EN 351-1

min. 7 mm od powierzchni
(odkryta twardziel)

dębowe min. 4 mm od powierzchni
(odkryta twardziel)

bukowe min. 5 mm o powierzchni
(odkryta fałszywa twardziel)



Porównanie wymagań norm – ilość oleju pochłoniętego 
przez drewno

gatunek drewna rodzaj wyrobu wg PN-EN 13145 wg PN-97-D-95014
[kg/m3 drewna]

sosnowe

podkład jak dla 4 klasy 
zagrożenia 
wg PN-EN 599-1

90-120podrozjazdnica

mostownica brak wymagań 72-96

dębowe

podkład jak dla  4 klasy 
zagrożenia 
wg PN-EN 599-1

45-60podrozjazdnica

mostownica brak wymagań 40,5-54

bukowe

podkład jak dla 4 klasy 
zagrożenia 
wg PN-EN 599-1 135-180

podrozjazdnica

mostownica brak wymagań



 Klasyfikacja i charakterystyka techniczna wyrobów drewnianych 
przeznaczonych do budowy nawierzchni kolejowej – określenie 
materiałów, kształtu, wymiarów, tolerancji, dopuszczalnych wad itd.;

 Wymagania dotyczące olejów impregnacyjnych;

 Wymagania dla nasycania produktów drewnianych olejami 
impregnacyjnymi;

 Metodyka poszczególnych badań produktów drewnianych w procesie ich  
oceny lub dopuszczenia do stosowania;

 Dokumenty systemu nadzoru nad produkcją – badania kontrolne;

 Konsultacje projektu „Wymagań” z producentami wyrobów drewnianych 
przeznaczonych do budowy nawierzchni kolejowej i olejów 
impregnacyjnych;

Główne założenia realizowanej pracy 



BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE                     

PODKŁADÓW DREWNIANYCH



Faza I

Przedmiotem  eksperymentu były podkłady drewniane typu 
IIB wykonane z drewna bukowego

Faza II



źródło ID-1 WARUNKI TECHNICZNE utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych





Kategoria D wg PN-EN 13481-2:2012

P=260 kN / 2 = 130 kN                                           
(PKP PLK S.A. P=221 kN)

52 kN
(44kN)



Źródło:WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU PODKŁADÓW I PODROZJAZDNIC 
STRUNOBETONOWYCH WTWIO – ILK3a-5187/01/05



Źródło:WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU PODKŁADÓW I PODROZJAZDNIC 
STRUNOBETONOWYCH WTWIO – ILK3a-5187/01/05



Źródło:WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU PODKŁADÓW I PODROZJAZDNIC 
STRUNOBETONOWYCH WTWIO – ILK3a-5187/01/05



Metoda badawcza

Lr=0,6m

Schemat obciążania statycznego

PN-EN 13230-2:2009
(aktualnie PN-EN 13230-2:2016-06)

Schemat obciążania dynamicznego



Metoda badawcza

Lr=0,6m

Schemat obciążania statycznego

PN-EN 13230-2:2009
(aktualnie PN-EN 13230-2:2016-06)



Wyniki badań

Faza I



Wyniki badań

Podkład nr 1 Podkład nr 3



Wyniki badań

Podkład nr 4 Podkład nr 6



Wyniki badań statycznych

L.p. Fr0 ,
kN

FrB,
kN

1

161,2

> 451,0

2 424,0

3 401,0

4 441,0

5 425,0

6 453,0

DODATKOWE OBSERWACJE:
1 – pierwsze włókna rozciągane pękły 
przy sile 300 kN, podkład utrzymano 
pod siłą maksymalną 10 sekund i 
odpuszczono bez dalszych 
uszkodzeń,
3 – pierwsze włókna rozciągane pękły 
przy sile 300 kN, przełom nastąpił od 
sęka w części podszynowej,
4 – podkład wyraźnie skręcony, część 
spodnia wyoblona, pierwsze włókna 
rozciągane pękły przy sile 330 kN.



Podkład nr 2 Podkład nr 5

Wyniki badań statycznych



Podkład nr 4 Podkład nr 6

Wyniki badań statycznych



Wyniki badań statycznych

DODATKOWE OBSERWACJE:
3 – podkład wyraźnie skręcony,L.p. Fc0n, 

kN
FcBN, 

kN

1 37,7 > 132,7

2 37,7 133,0

3 37,7 > 133,0

Podkład 2



Wyniki badań dynamicznych

L.p. Fr0 ,
kN

FrB ,  Fr0,5,
kN

1

161,2

341,2 (FrB)

2 321,2 (FrB)

3 201,2 (FrB)

4 321,2 (FrB)

DODATKOWE OBSERWACJE:
3 – sęk w części podszynowej w 
strefie rozciąganej, przy sile 161,2 kN 
nastąpiło pierwsze zerwanie włókien 
w strefie rozciąganej.

Podkład 3



Wyniki badań

Faza II



Podkład nr 1

Wyniki badań statycznych



Wyniki badań statycznych

L.p. Fr0 ,
kN

FrB,
kN

1

161,2

461,2

2 451,2

3 471,2

4 441,2

Podkład nr 1



Wyniki badań dynamicznych

L.p. Fr0 ,
kN

FrB ,  Fr0,5,
kN

1

161,2

301,2 (FrB)

2 301,2 (FrB)

3 321,2 (FrB)

4 321,2 (FrB)

DODATKOWE OBSERWACJE:
2 – sęk w części podszynowej w 
strefie rozciąganej



Podkład 2 Podkład 1

Wyniki badań dynamicznych



Wnioski

• sprawdzone podkłady charakteryzowały się wytrzymałością na zginanie w 
części podszynowej zbliżoną (a w niektórych przypadkach przewyższającą) 
kryteria sporządzone dla podkładów strunobetonowych PS-94,  

•sprawdzone podkłady charakteryzowały się wytrzymałością na zginanie w 
części środkowej znacznie przewyższającą kryteria sporządzone dla 
podkładów strunobetonowych PS-94,

•sprawdzone podkłady charakteryzowały się mniejszą wytrzymałością na 
zginanie przy obciążeniu dynamicznym niż założone kryteria dla podkładów 
PS-94, co spowodowane było znacznym tłumieniem energii przekazywanej 
na podkład w stosunku do podkładów PS-94,

•podkłady referencyjne „tzw. the best of the best” charakteryzowały się 
zbliżonymi wskaźnikami odporności na zginanie co podkłady z pęknięciami, 
stąd nie stwierdzono wyraźnej przewagi na korzyść jednego z typów.



Dziękujemy za uwagę !!!


	Impregnacja drewnianych podkładów kolejowych olejem kreozotowym. Właściwości drewna twardego. Pękanie, a właściwości mechaniczne podkładów bukowych.
	�Plan prezentacji
	�Wstęp
	�Cel prezentacji
	Aktualny stan wymagań dla materiałów drzewnych nawierzchni kolejowej
	Aktualny stan wymagań dla materiałów drzewnych – braki i niejasności
	�Podział materiałów drzewnych nawierzchni kolejowej
	�Wymagania wg PN-EN 13145+A1:2011 – Kształty
	�Wymagania wg PN-EN 13145+A1:2011 – Kształty
	�Wymagania wg PN-EN 13145+A1:2011 – Wymiary podkładów
	Wymagania wg PN-EN 13145+A1:2011 – wymiary podrozjazdnic
	�Wymagania wg PN-EN 13145+A1:2011 - Surowce
	�Budowa drewna
	�Wady i cechy jakości (wg PN-EN 13145+A1:2011 )
	�Wady i cechy jakości (wg PN-EN 13145+A1:2011 )
	Slajd numer 16
	�Wady i cechy jakości (wg PN-EN 13145+A1:2011 )
	�Wady i cechy jakości (wg PN-EN 13145+A1:2011 )
	�Wady i cechy jakości (wg PN-EN 13145+A1:2011 )
	�Dodatkowe wady i cechy jakości
	�Wymagania wg PN-73-D-95006 (wycofana 02.04.2009)
	�Wymagania wg PN-73-D-95006 (wycofana)
	�PN-73-D-95006 – wymiary podkładów
	�PN-73-D-95006 – miejsca podparcia szyn na podkładzie 
	�PN-73-D-95006 – wymiary podkładów c.d.
	�PN-73-D-95006 – wymiary podrozjazdnic 
	�PN-73-D-95006 – wymiary mostownic
	�PN-73-D-95006 - materiał
	�PN-73-D-95006 - obliny
	�PN-73-D-95006 - wykonanie
	�PN-73-D-95006 – zabezpieczenie czół przed pękaniem
	�Porównanie wymagań norm – typy i kształty
	Porównanie wymagań norm – najczęściej oceniane wyroby
	Porównanie wymagań norm – odchyłki od wymiarów
	Porównanie wymagań norm – zabezpieczenie czół przed pękaniem
	Impregnacja – metoda Rüpinga, olej kreozotowy
	�Zalety metody Rüpinga
	�Cylinder impregnacyjny
	�Olej kreozotowy - charakterystyka
	�Olej kreozotowy – własności i podział
	Olej kreozotowy – wymagania wg �PN-EN 13991:2003
	�Kreozot – wymagania wg PN-EN 13991- badania
	Wymagania wg PN-D-95014 – wnikanie oleju (głębokość przesycenia) 
	�Wymagania wg PN-D-95014 – ilość pochłoniętego oleju (retencja) 
	Porównanie wymagań norm – głębokość przesycenia drewna (wyraźna biel i twardziel)
	Porównanie wymagań norm – ilość oleju pochłoniętego przez drewno
	Główne założenia realizowanej pracy 
	BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE                     PODKŁADÓW DREWNIANYCH
	Slajd numer 49
	Slajd numer 50
	Slajd numer 51
	Slajd numer 52
	Slajd numer 53
	Slajd numer 54
	Slajd numer 55
	Slajd numer 56
	Slajd numer 57
	Slajd numer 58
	Slajd numer 59
	Slajd numer 60
	Slajd numer 61
	Slajd numer 62
	Slajd numer 63
	Slajd numer 64
	Slajd numer 65
	Slajd numer 66
	Slajd numer 67
	Slajd numer 68
	Slajd numer 69
	Slajd numer 70
	Slajd numer 71
	Slajd numer 72

