
Vysoce výkonná geosyntetika
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GEOfabrics Limited je britská výrobní společnost založená 
v roce 1992. Od samého počátku bylo jejím cílem vyrábět 
vysoce výkonné geosyntetické materiály podle nejvyšších 
možných standardů a poskytovat inženýrskou podporu  
s cílem zajistit hodnotné řešení složitých problémů  
v oblasti stavebnictví. Krédem společnosti je překonávat 
očekávání zákazníků prostřednictvím kvalitních výrobků 
a podpůrných služeb. Vývoj výrobků začíná nejprve 
analýzou aplikace u zákazníka, následuje stanovení 
požadovaných vlastnosti, na základě kterého se vyrobí 
požadované řešení. Výsledný produkt se poté otestuje  
s cílem prokázat splnění všech výkonnostních kritérií.  
V současné době společnost vyrábí rozmanité portfolio 
geotextilií a geokompozitů, které patří ke špičce ve své 
třídě a jsou dodávány do široké škály stavebních aplikací. 
Společnost GEOfabrics dodává materiály pro železniční 
průmysl geotextilie a geokompozity na obnovu tratí již 
více než 20 let. Spolupracujeme přímo s železničními 
subjekty, dodavateli a projektanty a díky našemu 
rozsáhlému programu výzkumu a vývoje jsme vyvinuli 
špičkové geosyntetické materiály, které železničnímu 
průmyslu přinášejí významné finanční výhody.

Geosyntetika se již téměř půl 
století používají k plnění řady 
funkcí při stavbě a obnově kolejí. 
Bylo prokázáno, že při správné 
specifikaci a instalaci použití 
geosyntetik významně zlepšuje 
vlastnosti kolejového lože  
v mnoha ohledech, často snižuje 
náklady na údržbu a prodlužuje 
životnost konstrukce.

O společnosti 
GEOfabrics
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Problém 
pumpování 

U tratí se štěrkovým ložem (podsypem), 
zejména na slabě stmelených slínovcích 
nebo na zpevněných jílech, bylo vždy 
problémem tzv. pumpování podloží. Tyto 
zeminy mají vysokou pevnost ve smyku a 
jako takové nepotřebují hluboké kolejové 
lože, aby unesly zatížení koleje, pokud 
však nejsou chráněny, horní povrch 
se při přímém působení vody snadno 
degraduje na kaši.  
Otevřená struktura štěrkového lože umožňuje volný 
kontakt vody s obnaženým povrchem vrstvy/podkladu. 
Pokud obnažený povrch obsahuje jemnozrnné částice, 
mohou být snadno erodovány vodou hromadící se  
v dutinách a následně vytvářet slabé, vysoce pohyblivé 
kaly. Tato kaše je pak při každém zatížení nápravy 
„pumpována“ do nadloží. Znečištěním čisté vrstvy 
podsypu jemnými částicemi zeminy v kalu se velmi 
rychle snižují nosné vlastnosti podsypu a dochází ke 
ztrátě rovinnosti koleje v postižené oblasti.

Malé množství kalu může výrazně zkrátit 
životnost štěrkového lože. Za extrémních 
podmínek se štěrkové lože stane 
neudržovatelným během velmi krátké 
doby po pokládce.

Silná eroze podloží (mokrá místa)

Přesun jemných částic na úroveň trati



Mikroporézní 
kompozitní 
řešení  

TrackTex je vícevrstvý kompozit s jedinečným mikroporézním filtračním médiem 
chráněným speciálně navrženou ochrannou netkanou geotextilií. Filtr je orientovaná 
mikroporézní polymerní fólie s řadou mikrobuněk a vzájemně propojených pórů, 
která se vyznačuje relativní pevností a schopností propouštět vodní páru. 
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TrackTex
■    zabraňuje migraci jemných částic a kalů z podloží  

do podsypu; 
■    usnadňuje vysoušení a vysychání stávající podložní 

kaše tím, že umožňuje rozptýlení pórových tlaků při 
zatížení, zvyšuje kvalitu pláně a zároveň zabraňuje 
opětovnému nasycení shora;

■    je dostatečně odolný proti poškození při instalaci  
a provozu; 

■    je dostatečně pružný, aby se přizpůsobil 
nerovnostem podloží a nevznikaly dutiny způsobující 
vznik kaše. 

Materiál TrackTex je schopen účinně usnadnit proudění 
kapaliny pod tlakem, přičemž póry jsou vytvořeny tak, 
aby byl znemožněn průchod jemných jílových částic. 
Voda bez tlaku filtrem neprojde, proto se veškeré 
podkladové jílové formace časem vysuší a zlepší se 
jejich materiálové charakteristiky (modul).

Boční odtok 
dešťové vody

Patentovaný 
mikroporézní filtrační 

systém chráněný 
robustní geotextilií

Filtr usnadňuje 
průchod kapaliny 

pod tlakem a zároveň 
zadržuje jemné částice
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10 let 
průkopnického 
výzkumu

Systém TrackTex byl testován  
v podmínkách simulujících problematiku 
„pumpování“ v podkladní vrstvě ve 
speciálně vybudovaném zkušebním 
zařízení ve skutečném měřítku. 
Dokončené zařízení se skládalo z nádrže 
o rozměrech 4,5 x 1,5 m, dostatečně 
hluboké tak, aby se do ní vešlo 200 
mm podloží, 300 mm štěrkového lože 
(podsypu), 7 pražců poloviční šířky a jedna 
kolejnice v plné délce. Toto nejmodernější 
zařízení umožňuje testovat materiály  
v těch nejextrémnějších podmínkách, 
které se v kolejišti mohou vyskytovat.  

Ukázalo se, že systém TrackTex účinně zabraňuje migraci 
hlíny do horního podsypu, aniž by působil jako bariéra. 
Filtr usnadňuje proudění kapaliny pod tlakem, přičemž 
póry jsou vytvořeny tak, aby byl znemožněn průchod 
jemných částic.

Testováním bez technologie TrackTex lze identifikovat 
problém „pumpování“ přibližně při 400 tisících cyklech 
nebo provozní zátěži 7,8 MGT. Toto je v souladu s časnými 
poruchami kolejového lože, které jsou pozorovány na trati 
za provozu, kde v některých případech vidíme poruchy 
kolejového lože vyžadující výměnu podsypu do dvou let. 

Materiál TrackTex byl testován na 10 milionů cyklů 
(přibližně 190MGT provozu) bez jakýchkoli známek 
degradace materiálu nebo průchodu kašovité hmoty.  
Po 10 milionech cyklů jíl vykazoval další snížení  
obsahu vlhkosti.

V testovacím zařízení se ve skutečném měřítku ukázalo, že použitím systému TrackTex se prodlužuje 
interval údržby v případě problému pumpování více než 25násobně

Neúspěšný test pumpování pomocí standardního geotextilního separátoru Úspěšný test pumpování pomocí TrackTex
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Osvědčená 
výkonnost

Řešení TrackTex se od roku 2010 aktivně 
používá na železnici pod napětím a přináší 
významnou úsporu nákladů na údržbu jak 
železničním úřadům, tak dodavatelům. 
Doposud bylo v Evropě, Austrálii a 
Spojených státech nainstalováno více než 
½ milionu m² materiálu TrackTex na 
kolejích za provozu, přičemž nebyly 
zaznamenány žádné poruchy. Na řadě 
klíčových míst byl proveden monitoring a 
výhody systému TrackTex oproti tradičním 
systémům údržby jsou jasně patrné. 

Případová studie 1:  
Network Rail UK (Bradley Junction)   
V roce 2009 se společnost Network Rail rozhodla, že 
horní trať (Up Line) přes Bradley Junction je stavu po 
skončení životnosti a nebude schopna unést navrhované 
zvýšení roční tonáže z 6 milionů na 11 milionů.  
Na základě šetření provedeného v roce 2010 (AECOM, 
2010) bylo kolejové lože popsáno jako proměnlivé,  
s velmi znečištěným podmáčeným podsypem a s důkazy 
o migraci jílovitých plání směrem nahoru, což způsobilo 
rychlé zhoršení geometrie koleje. Nedávno bylo 
provedeno hodnocení projektu; byla vyhloubena řada 
zkušebních jam s cílem zjistit účinnost sanace. Zkušební 
jáma na stejném místě v zobrazené oblasti (před sanací) 
prokázala, že nad geokompozitním mikroporézním 
filtrem nejsou žádné známky pumpování podloží ani 
kontaminace podsypu.

Případová studie 2:  
Norfolk Southern USA (divize Virginia/
Christiansburg District) 
V září a říjnu 2014 byl systém TrackTex instalován na 
třech místech divize Virginia/Christiansburg District. 
Všechny tři byly v předchozích dvou letech podkopány 
pro účely vybudování propustku a z důvodu výskytu 
problému pumpování bylo nutné je znovu podkopat. 
Po instalaci systému TrackTex nedošlo k dalšímu 
znečištění podsypu a kolejové lože dodnes dobře 
funguje. 



7

Výhody

Materiál TrackTex je unikátní patentovaný 
geokompozit, který je výsledkem více než 
desetiletého výzkumu inženýrů a 
materiálových vědců zabývajících se 
kolejovými loži. Jeho specializovaný 
filtrační systém dlouhodobě zvyšuje 
kvalitu kolejového lože a prokazatelně 
výrazně prodlužuje intervaly údržby.

Použití systému TrackTex je nákladově nejefektivnějším 
způsobem prevence a korekce problému „pumpování“ 
v podkladní vrstvě. Dešťová voda není schopna 
proniknout mikroporézním filtrem a je odváděna 
bočně ke straně koleje. Pórová voda pod vrstvou 
TrackTex se při cyklickém zatížení uvolňuje směrem 
nahoru, což napomáhá vysychání zbytkové suspenze 
při odvádění pórové vody.

Systém TrackTex se přizpůsobuje povrchovým 
prohlubním ve vrstvě a zabraňuje vzniku kapes pro 
kašovitý materiál. Díky rychlé instalaci se snižují 
náklady na výstavbu a zkracuje se doba obsazení tratě.

Prokazatelně se prodlužují intervaly údržby kolejového lože  
z důvodu problému „pumpování“ více než 25krát, což přináší 
významné úspory oproti jakékoli dostupné alternativě

Výhody
 ■     prokazatelný výkon při testování ve 

skutečném měřítku a na trati za provozu

 ■     zvýšená kvalita a zlepšená geometrie trati

 ■     rychlejší instalace než u alternativních 
systémů, což snižuje pravděpodobnost 
překročení a zvyšuje pokrytí za danou 
dobu obsazení tratě

 ■     odolnost v extrémních podmínkách,  
které se vyskytují u kolejí s podsypem

 ■     instalace nevyžaduje žádné 
specializované zařízení

 ■     v případě potřeby lze použít  
s georošty
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