
Wysokowydajne geosyntetyki
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GEOfabrics Limited to brytyjska firma produkcyjna 
założona w 1992 roku. Od samego początku celem firmy 
była produkcja wysokowydajnych geosyntetyków zgodnie 
z najwyższymi możliwymi standardami i zapewnienie 
wsparcia technicznego, aby oferować wartościowe 
rozwiązania skomplikowanych problemów w 
budownictwie lądowym. Etos firmy zakłada zapewnienie 
klientom produktów i wsparcia, które przekroczą ich 
oczekiwania. Rozwój produktu osiąga się poprzez analizę 
zastosowań klienta, określenie wymaganych właściwości, 
wyprodukowanie rozwiązania i przetestowanie go w celu 
upewnienia się, że spełnia kryteria wydajności. Obecnie 
firma produkuje różnorodne portfolio wiodących w 
klasie geotekstyliów i geokompozytów do szerokiej gamy 
zastosowań w inżynierii lądowej. Firma GEOfabrics od 
ponad 20 lat zaopatruje branżę kolejową w geotekstylia 
i geokompozyty do renowacji linii kolejowych. 
Współpracujemy bezpośrednio z operatorami linii 
kolejowych, wykonawcami i projektantami, a dzięki 
naszemu wszechstronnemu programowi badawczo-
rozwojowemu opracowaliśmy wiodące geosyntetyki, 
które oferują znaczne korzyści finansowe branży 
kolejowej.

Od prawie pół wieku geosyntetyki  
są wykorzystywane w szeregu 
funkcji w budowie i renowacji 
linii kolejowych. Wykazano, że 
po prawidłowym określeniu i 
zainstalowaniu, zastosowanie 
geosyntetyków znacząco poprawia 
stan podtorza na wiele sposobów 
zmniejszając koszty konserwacji i 
wydłużając czas eksploatacji.

O GEOfabrics
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Awaria 
na skutek 
„pompowania”

„Pompowanie” szlamu z podtorza 
zawsze stanowiło problem na 
torach z podsypką, zwłaszcza na 
słabo scementowanych mułowcach 
i nadmiernie skonsolidowanych 
glinach. Gleby te mają wysoką 
wytrzymałość na ścinanie i jako takie 
nie wymagają głębokiego podtorza 
do podtrzymywania obciążenia toru, 
jednak jeśli nie są chronione, górna 
powierzchnia łatwo ulega degradacji 
do zawiesiny, gdy jest wystawiona na 
bezpośrednie działanie wody.  
Otwarta tekstura podsypki umożliwia swobodny 
kontakt wody z odsłoniętą powierzchnią formacji/
podłoża. Gdy odsłonięta powierzchnia zawiera 
drobnoziarniste cząstki, mogą one łatwo ulegać erozji 
na skutek działania wody gromadzącej się w pustych 
przestrzeniach, tworząc słabą, wysoce ruchomą 
zawiesinę. Ta zawiesina jest następnie „pompowana” 
do znajdującej się nad nią podsypki, wraz z każdym 
obciążeniem przez przejeżdżające osi. Zanieczyszczenie 
czystej warstwy podsypki drobnymi cząstkami gleby w 
zawiesinie bardzo szybko zmniejsza właściwości nośne 
podsypki i prowadzi do utraty wyrównania toru w 
dotkniętym obszarze. 

Nawet mała ilość zawiesiny może 
znacznie skrócić żywotność podsypki. W 
ekstremalnych warunkach podsypka, w 
krótkim czasie po utworzeniu przestaje się 
nadawać do utrzymania.

Poważna erozja podłoża (mokre miejsca)

Przenoszenie drobnych cząstek na poziom toru



Mikroporowaty 
roztwór  
kompozytowy  

TrackTex to wielowarstwowy kompozyt z unikalnym mikroporowatym materiałem 
filtracyjnym chronionym przez specjalnie zaprojektowane ochronne geowłókniny. 
Filtr stanowi zorientowana mikroporowata folia polimerowa z szeregiem 
mikrokomórek i połączonych ze sobą porów, charakteryzująca się względną 
wytrzymałością i zdolnością do przepuszczania pary.  
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TrackTex
■    zapobiega przedostawaniu się drobnego podłoża i 

szlamu do podsypki, 
■    wspiera osuszanie i suszenie występującej w podłożu 

zawiesiny poprzez umożliwienie rozproszenia 
ciśnień porowych pod obciążeniem, poprawiając 
jakość formacji przy jednoczesnym zapobieganiu 
ponownemu nasyceniu od góry,

■    wykazano, że jest wystarczająco odporny na 
uszkodzenia instalacyjne i eksploatacyjne, 

■    posiada dostateczną elastyczność, aby dostosować 
się do nierównych formacji podłoża, co pozwala 
eliminować puste przestrzeni powodujące 
powstawanie szlamu. 

TrackTex może skutecznie ułatwić przepływ cieczy pod 
ciśnieniem, jednocześnie uniemożliwiając przepływ 
drobin gliny. Bez ciśnienia woda nie może przejść 
przez filtr, dlatego wszelkie formacje gliny z czasem 
wysychają i poprawia się ich struktura.

Woda deszczowa 
spływa bocznie

Opatentowany system 
filtrów mikroporowatych 

chroniony przez wytrzymałe 
geowłókniny

Filtr ułatwia przepływ 
cieczy pod ciśnieniem, 

zatrzymując drobne cząstki
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10 lat 
pionierskich 
badań

Materiał TrackTex został zbadany 
w warunkach symulujących awarię 
na skutek „pompowania” błota 
w pełnowymiarowym, specjalnie 
zbudowanym obiekcie testowym. Obiekt 
ten składał się ze zbiornika o wymiarach 
4,5 m x 1,5 m, jego głębokość pozwalała 
na pomieszczenie 200 mm podłoża, 
300 mm podsypki, 7 podkładów o 
połówkowej szerokości (kotwy) i odcinka 
szyny. Ten najnowocześniejszy obiekt 
umożliwia testowanie materiałów w 
najbardziej ekstremalnych warunkach, 
jakie mogą wystąpić w podtorzu.  

Wykazano, że TrackTex skutecznie zapobiega migracji 
gliny do podsypki, nie działając jednak jako bariera. Filtr 
przepuszcza ciecz pod ciśnieniem, ale pory materiału są 
tak małe, że powstrzymują przepływ drobin.

W testach prowadzonych bez TrackTex do awarii na 
skutek „pompowania” dochodziło po około 400 000 
cykli lub 7,8 MGT ruchu. Jest to zgodne z wczesnymi 
awariami podtorza, które obserwuje się na torowiskach, 
gdzie w niektórych przypadkach widzimy awarie 
podtorza wymagające wymiany podsypki przed 
upływem dwu lat. 

Testy prowadzone z użyciem TrackTex nie wykazywały 
degradacji materiału na skutek podnoszenia się szlamu 
nawet po 10 milionach cykli (ok. 190MGT ruchu). Po 10 
milionach cykli glinka wykazywała dalsze zmniejszenie 
zawartości wilgoci. 

Prowadzone w pełnoskalowym obiekcie testy z wykorzystaniem materiału TrackTex wydłużały 
więcej niż 25-krotnie okresy międzyprzeglądowe związane z awarią powodowaną „pompowaniem”

Nieudany test „pompowania” przy użyciu standardowego 
separatora geotekstylnego

Pomyślny test „pompowania” przy użyciu TrackTex
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Potwierdzone 
wyniki

TrackTex jest aktywnie wykorzystywany 
w kolejnictwie od 2010 roku, zapewniając 
znaczne oszczędności w zakresie 
konserwacji zarówno operatorom linii 
kolejowych, jak i wykonawcom. Do tej 
pory na czynnych torowiskach w Europie, 
Australii i Stanach Zjednoczonych 
założono już przeszło ½ miliona m² 
TrackTex, dla których nie zgłoszono 
żadnych awarii. W wielu kluczowych 
lokalizacjach prowadzono monitoring 
torowiska i bezdyskusyjnie wykazano 
przewagę TrackTex nad tradycyjnymi 
systemami konserwacji. 

Studium przypadku 1:  
Network Rail UK (węzeł Bradley Junction)   
W 2009 r. firma Network Rail zdecydowała, że 
przydatność biegnącej przez Bradley Junction linii Up 
Line wygasła i nie można utrzymać proponowanego 
wzrostu rocznego tonażu z 6 mln do 11 mln ton. 
Badania przeprowadzone w 2010 r. (AECOM, 2010) 
stwierdziły, że torowisko ma charakter zmienny, z 
bardzo zabrudzoną, podmokłą podsypką i wykazały 
dowody na migrację gliny w górę formacji, co 
przełożyło się na gwałtowne pogorszenie geometrii 
toru. W ramach niedawnej oceny projektu wykopano 
szereg dołów testowych, aby określić skuteczność 
przywracania torowiska do dobrego stanu. Wykop 
testowy w tym samym miejscu na pokazanym obszarze 
(sprzed przywracania dobrego stanu) wykazał, że 
nie ma dowodów na „pompowanie” gruntu lub 
zanieczyszczenie podsypki powyżej mikroporowatego 
filtra geokompozytowego.

Studium przypadku 2:  
Norfolk Southern USA (Oddział Virginia/
Okręg Christiansburg) 
materiał TrackTex zainstalowano w trzech lokalizacjach 
Oddziału Wirginia/Okręgu Christiansburg we wrześniu 
i październiku 2014 roku. Wszystkie trzy torowiska 
zostały podcięte w ciągu ostatnich dwóch latach, a z 
powodu awarii wywołanej „pompowaniem” wymagały 
ponownego podcięcia. Po zainstalowaniu TrackTex nie 
doszło już do dalszego zanieczyszczenie podsypki, a 
podtorza działa dobrze do dnia dzisiejszego. 
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Korzyści

TrackTex to wyjątkowy, opatentowany 
geokompozyt, będący wynikiem przeszło 
dziesięciu lat badań prowadzonych przez 
specjalistów podtorza i 
materiałoznawców. Jego specjalistyczny 
system filtrów poprawia z czasem jakość 
podtorza i, jak wykazano, znacznie 
wydłuża okresy międzyprzeglądowe. 
Stosowanie TrackTex jest najbardziej opłacalnym 
sposobem zapobiegania i korygowania awarii 
wywoływanej „pompowaniem” błota. Woda 
deszczowa jest zatrzymywana przez mikroporowaty 
filtr i jest odprowadzana na boki torowiska. Woda w 
porach poniżej TrackTex jest odprowadzana do góry 
pod wpływem cyklicznego obciążenia, co sprzyja 
wysychaniu resztek szlamu w miarę rozpraszania wody 
w porach.

TrackTex dopasowuje się do zagłębień 
powierzchniowych w warstwie formacji i zapobiega 
powstawaniu kieszeni szlamu. Szybkie tempo instalacji 
zmniejsza koszty budowy i przyspiesza realizację 
inwestycji.

Wykazano, że wydłuża okresy między konserwacjami podtorza 
z powodu awarii wywołanych „pompowaniem” szlamu ponad 
25-krotnie, zapewniając znaczne oszczędności w porównaniu z 
dostępnymi rozwiązaniami alternatywnymi

Zalety
 ■     Sprawdzona wydajność w 

pełnoskalowych testach i 
eksploatowanych torowiskach 

 ■     Poprawia jakość i geometrię torowiska

 ■     Instalacja jest szybsza niż w przypadku 
alternatywnych systemów, co zmniejsza 
ryzyko przekroczenia terminów i 
przyspiesza eksploatację

 ■     Wytrzymałość w ekstremalnych 
warunkach występujących w torowisku  
z podsypką

 ■     Instalacja nie wymaga specjalistycznego 
sprzętu

 ■     W razie potrzeby można używać  
wraz z geokratami
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