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INFORMACJE O PRACACH

1. Wstęp

Badania laboratoryjne podkładów kolejowych drewnia-

nych są specy# czną i młodą dziedziną badań ze względu na 

wcześniejszy brak zainteresowania środowiska naukowego 

właściwościami mechanicznymi podkładów drewnianych. 

Drewniane podkłady kolejowe mają natomiast za sobą tak 

długą historię, jak długo istnieje sama kolej. Materiał ten 

jest powszechnie stosowany po dziś dzień, szczególnie 

w obszarach, gdzie jest wymagane podwyższone tłumienie 

drgań (tory stacyjne, obiekty inżynieryjne) lub w połącze-

niu z niekorzystnym układem geometrycznym torów (roz-

jazdy, łuki o małych promieniach, tereny górzyste). Zakres 

zastosowań podkładów drewnianych wymaga więc od 

końcowego wyrobu odpowiednich walorów eksploatacyj-

nych i wytrzymałościowych, jednak brakuje krajowych lub 

międzynarodowych uregulowań odnoszących się do wła-

ściwości wytrzymałościowych gotowych wyrobów. Zakła-

da się natomiast, że podkład spełniający wymagania nor-

my PN-EN 13145 [3] będzie charakteryzował się wymaganą 

wytrzymałością oraz będzie zdolny do eksploatacji przez 

czas określony w Instrukcji Zarządcy infrastruktury [2]. Od 

2015 roku, Instytut Kolejnictwa wykonał serię badań oraz 

analiz porównawczych odnoszących się do wytrzymałości 

podkładów bukowych oraz sosnowych.

2. Wybór próbek do badań

Ponieważ drewno jest materiałem naturalnym i cechuje 

się niepowtarzalnością, losowy wybór próbek do badań oka-

zał się w tym przypadku nieodpowiedni. Dodatkowym czyn-

nikiem utrudniającym wykonanie badań porównawczych 

była ograniczona liczba próbek. Najlepszym sposobem 

w  każdym przypadku był wybór kilku lub kilkunastu pod-

kładów po wcześniejszym zapoznaniu się ze stanem partii 

u producenta bądź w eksploatacji. 

Największe zastrzeżenia dotyczące stanu podkładów 

nowych i  eksploatowanych, dotyczyły liczby oraz wiel-

kości pęknięć wzdłużnych biegnących w  płaszczyznach 

poziomej i pionowej, a  także rozszczepień biegnących od 

powierzchni czołowych w  głąb podkładów. Drugie naj-

poważniejsze zastrzeżenie odbiorców dotyczyło jakości 

impregnacji określane w  sposób wizualny na podstawie 

barwy podkładu. Wizualny stan badanych podkładów za-

prezentowano na rysunkach 1–4.

Rys.1. Podkład bukowy nowy [fot. Ł. Antolik]
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Rys. 2. Podkład bukowy po 2 latach eksploatacji w torze [fot. Ł. Antolik]

Rys. 3. Podkład sosnowy nowy [fot. Ł. Antolik]

Rys. 4. Podkład sosnowy po 3 latach eksploatacji w torze [fot. Ł. Antolik]

3. Opis i wyniki badań

Laboratoryjne badania podkładów drewnianych typu 

IIB wykonano w  latach 2015–2017. Do prób wytrzymało-

ściowych wytypowano nowe podkłady z drewna bukowe-

go i z drewna sosnowego oraz podkłady wyprodukowane 

przez tych samych producentów, lecz eksploatowane w to-

rze przez okres 2–3 lat. Badania wykonano na podkładach 

bez widocznych wad oraz na podkładach charakteryzu-

jących się licznymi pęknięciami w  płaszczyźnie poziomej 

i  pionowej, niekiedy przechodzącymi przez 75% długości 

podkładu oraz przez miejsca mocowania podkładki że-

browej i  szerokości pęknięć zmierzonych na powierzchni 

dochodzących do 15  mm. Sprawdzono również podkłady 

charakteryzujące się rozszczepieniami w  płaszczyźnie pio-

nowej i  poziomej biegnącymi od powierzchni czołowych 

podkładów i  sięgających do obszarów części środkowej 

podkładów. W  badaniach laboratoryjnych skupiono się 

na określeniu wytrzymałości w  stre# e podszynowej oraz 

w stre# e środkowej. Z uwagi na jednolity przekrój poprzecz-

ny (z pominięciem frezowania podstawy pod płytę żebrową) 

sprawdzanych podkładów, badanie w stre# e podszynowej 

wykonano zgodnie ze schematem przedstawionym na ry-

sunku 5, a badanie w stre# e środkowej wykonano zgodnie 

ze schematem przedstawionym na rysunku 6. Dodatkowo, 

wykonano próby wyrywania wkrętów typu 60A z  podkła-

dów bukowych zgodnie ze schematem przedstawionym na 

rysunku 7. Wkręty wyrywano z podkładów bez pęknięć oraz 

z podkładów charakteryzujących się pęknięciami przecho-

dzącymi przez miejsca mocowania wkrętów.

Rys. 5. Schemat obciążania w stre# e podszynowej (L
r
 = 600mm) [3]

Rys. 6. Schemat obciążania w stre# e środkowej (L
c
 = 1500 mm) [4]

Nowe podkłady bukowe charakteryzujące się brakiem 

pęknięć obciążono siłą statyczną Fr
0 

= 161  kN zgodnie ze 

schematem na rysunku 5. Po wykonaniu próbnego obcią-

żenia, każdy podkład poddano obciążeniu jednostajnie na-

rastającemu z prędkością około 2 kN/s do złamania. W stre-

# e środkowej, podkłady poddano wstępnemu obciążeniu 

siłą pionową o wartości 37 kN, powodując powstanie mo-
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mentu zginającego. Po wykonaniu obciążenia próbnego, 

każdy podkład poddano obciążeniu jednostajnie narastają-

cemu z prędkością około 2 kN/s do złamania. Analogicznie 

postąpiono z podkładami po 2-letniej eksploatacji, charak-

teryzującymi się pęknięciami oraz niekiedy rozszczepienia-

mi na czołach. Uzyskane rezultaty nie wykazały wyraźnej 

przewagi nowych podkładów nad podkładami eksploato-

wanymi oraz widocznego pogorszenia wytrzymałości pod-

kładów eksploatowanych względem podkładów nowych. 

Wszystkie podkłady spełniły warunek obciążenia próbnego 

w stre# e podszynowej i w stre# e środkowej.

Rys. 7. Schemat wyrywania wkręta z podkładu [5]

Podobną tendencję zauważono w przypadku badań wy-

trzymałościowych podkładów sosnowych. Zasadnicza róż-

nica względem podkładów bukowych miała swoje źródło 

w gatunku drewna. Sośnina jest miękkim drewnem o niższej 

gęstości niż buk i nie jest w stanie przenieść tak dużych ob-

ciążeń zginających jak buczyna. Jednakże podkłady sosno-

we również spełniły warunek obciążenia próbnego w stre# e 

podszynowej i w stre# e środkowej, łamiąc się przy tym przy 

siłach zauważalnie niższych niż podkłady bukowe. Podkła-

dy sosnowe charakteryzujące się typowymi śladami około 

3-letniej eksploatacji, nie wykazywały niższej nośności niż 

nowe podkłady sosnowe, a w niektórych przypadkach za-

uważono zwiększony wskaźnik wytrzymałości na zginanie 

podkładów eksploatowanych niż nowych podkładów.

Próby obciążenia pionową siłą wyrywającą wkręt typu 

60A z podkładu bukowego bez pęknięć wykazały, że śred-

nia siła wyrywająca wkręt wynosi około 72  kN, a  siła mi-

nimalna około 67  kN. Podkłady z  tej samej partii produk-

cyjnej, lecz z  pęknięciami przechodzącymi przez otwory, 

charakteryzowały się średnią wartością siły wyrywającej 

wynoszącą około 68  kN, a  zarejestrowana siła minimalna 

wynosiła około 50 kN. Należy przy tym zwrócić uwagę, że 

minimalna, wymagana siła wyrywająca wkręt wynosi 30 kN 

niezależnie od gatunku drewna. Dotychczas nie wykonano 

prób wyrywania wkrętów z drewna sosnowego, lecz będzie 

to przedmiotem kolejnych prac badawczych.

Dokument „Crack generation at wooden sleepers” [1] 

odnosi się do wpływu pęknięć na wytrzymałość nowych 

podkładów drewnianych w  aspekcie zdolności do moco-

wania płyt żebrowych. W  tym przypadku, jeżeli pęknięcia 

nie przechodzą przez miejsce wiercenia otworu lub nie są 

do niego styczne i nie powodują znacznego obniżenia siły 

kotwienia, wówczas uznaje się je za dopuszczalne.

4. Podsumowanie

Badania wytrzymałościowe kolejowych podkładów 

drewnianych są bardzo specy# czną dziedziną, w której nie 

ma informacji o doświadczeniach innych laboratoriów oraz 

brakuje literatury naukowej, co de# niuje ten obszar jako 

niezbadany. Odniesienia literaturowe zazwyczaj prowadzą 

do badań wytrzymałości próbek drewna, czego nie można 

odnieść do tak specy# cznego ustroju, jakim jest podkład 

drewniany, w  dodatku eksploatowany przez wiele dekad 

w  niekorzystnych warunkach terenowych i  środowisko-

wych. Studium literatury [6] jednoznacznie wskazuje, że 

długoterminowa wytrzymałość eksploatacyjna podkładów 

bukowych uwzględniająca zmienne warunki pogodowe, 

jest obecnie jednym z największych problemów do rozwią-

zania. Przeprowadzone w  minionych latach w  Instytucie 

Kolejnictwa badania laboratoryjne pozwalają na sformuło-

wanie następujących wniosków:

badania wytrzymałości na zginanie w  przekroju podszy-

nowym i  w  przekroju środkowym podkładów z  drewna 

bukowego i sosnowego wykazały ogólny brak trendu ob-

niżenia wytrzymałości po 2–3 latach eksploatacji w torze,

w podkładach sosnowych zauważono delikatny wzrost 

maksymalnej wytrzymałości podkładów względem 

podkładów nowych,

wszystkie testowane podkłady, nowe i eksploatowane, 

wytrzymały z wynikiem pozytywnym obciążenia prób-

ne, którym poddawany jest ciężki podkład strunobeto-

nowy typu PS-94,

drewno sosnowe jest bardziej miękkie niż drewno bu-

kowe, co przekłada się na uzyskane znacznie niższe siły 

łamiące niż drewna bukowego,

obciążenia siłą pionową wkrętów typu 60A, wkręconych 

w podkłady bukowe potwierdziły wysoki zapas wytrzy-

małości na wyrywanie nawet w przypadku podłużnego 

pęknięcia podkładu, przechodzącego przez otwór mon-

tażowy.

Okres gwarancyjny zabudowy jest jednym ze wskaźni-

ków podejmowanego ryzyka inwestycji przez przedsiębior-

stwa zajmujące się montażem podkładów drewnianych 

w  torze. Jednakże podkłady drewniane wprowadzane na 

rynek przez producentów lub dystrybutorów muszą pełnić 

swoją funkcję przez co najmniej kilkanaście lat, co jest bar-

dzo istotne do utrzymania ciągłości łańcucha zapewnienia 

bezpieczeństwa transportu osób i towarów.

Podsumowując, należy stwierdzić, że wskazane jest 

podjęcie dalszych badań obejmujących sprawdzenie no-

śności podkładów po 5, 10, 20 latach eksploatacji w torze, 

z uwzględnieniem wpływu stanu podsypki, wilgoci i ujem-

nych temperatur, które mogą pomóc w sformułowaniu bar-

dziej precyzyjnych wniosków dotyczących wytrzymałości 
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eksploatacyjnej oraz wpływających na nią wad wyrobów 

gotowych.

Należy liczyć się również z faktem, że brak odpowiedniego 

zabezpieczenia podkładów bukowych przed czynnikami bio-

logicznymi znacząco skraca czas ich eksploatacji oraz wpływa 

na obniżenie walorów wytrzymałościowych. Drewno bukowe, 

jak wynika z  analizy literatury, jest stosunkowo nietrwałym 

materiałem i jest oznaczone klasą 5, jako materiał niewytrzy-

mały (w skali 1–5 dla materiałów drewnianych) [6].
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