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WPROWADZENIE
Do 2020 roku prognozuje się zbudowanie nowych 
i zmodernizowanie istniejących w kraju linii kolejo-
wych, dzięki czemu nastąpi poprawa użytkowania 
i bezpieczeństwa kolei. Ocenia się, że dzięki przy-
stosowaniu linii do wyższych niż dotychczasowe 
parametry techniczno-eksploatacyjne – skróci się 
czas jazdy koleją i korzystniejszy stanie się trans-
port kolejowy. Na rok 2012 planuje się podwojenie 
zakresu inwestycji i funduszy na ten cel przezna-
czonych. Tendencja wzrostu ma miejsce również 
w zakładach prefabrykacji podkładów strunobeto-
nowych, gdzie zakłada się zwiększenie produkcji 
do poziomu 130% tej obecnej.

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTU
Podkład strunobetonowy to składowy element na-
wierzchni kolejowej. Jako element konstrukcji od-
powiedzialny jest za przekazywanie obciążeń od 
szyn na podsypkę oraz zapewnia odpowiednie po-
łożenie szyn względem siebie w torze kolejowym. 
Rozstaw podkładów na torze określony jest stan-
dardem konstrukcyjnym nawierzchni torowej; 
waha się od 0,50 m – 0,85 m, w zależności od 
klasy toru i długości szyny. Podkłady układane są 
na nawierzchni torowej, prostopadle do osi torów.
Podkłady strunobetonowe to rozwiązanie systemo-
we. W Polsce wykorzystuje się podstawowe typy 

podkładów; do przytwierdzeń typu K i SB (np. pod-
kłady typ PS 94 i PS 83). Produkcją tego typu ele-
mentów zajmują się zakłady prefabrykacji w Go-
czałkowie (Track Tec) i Suwałkach (Track Tec), 
w Ujściu (Wytwórnia Podkładów Strunobetono-
wych jako grupa Consolis Polska), w Bogumiłowi-
cach (WPS Strunbet).
Podkłady zaliczane są do grupy prefabrykatów 
żelbetowych średniogabarytowych, wykonywa-
nych w technologii betonu sprężonego, z betonu 
klasy C50/60, na kruszywie żwirowym i bazalto-
wym frakcji 2-8, 8-16, 11-16 mm. Zbrojenie sta-
nowią druty ciągnione (pręty), ze stali wysokowy-
trzymałej Y1470/1670, o średnicy ø 7 mm, o wy-
trzymałości zmęczeniowej 200 MPa, cechujące się 
zwiększoną odpornością na korozję naprężeniową. 
W polskich odpowiednikach podkładów umieszcza 
się 8 drutów (prętów), obustronnie zakotwionych 
w tarczach oporowych, znajdujących się na koń-
cach podkładu. Geometria elementu jest zmien-
na na jego długości, wyprofilowana pod geometrię 
toru i szyny. Każdy podkład wyposażony zostaje 
ponadto w uchwyty do mocowania szyn – stalo-
we trzpienie.

WYMAGANIA DLA PODKŁADÓW
Podkłady muszą spełniać swoją funkcję przez 40-
50 lat i nie mogą ulegać działaniu siły zewnętrz-
nej (warunki środowiskowe, oddziaływanie dyna-
miczne ruchu pociągów) i wewnętrznej (utrata za-
danej struktury i trwałości). Zalecenia norm kolejo-
wych i betonowych sprowadzają się do określenia 
i spełnienia dwóch grup wymagań dla 1) zastoso-
wanych materiałów, wytrzymałości betonu (na ści-
skanie i działanie mrozu, nasiąkliwości i dla 2) od-
porności na działanie naprężeń statycznych i dyna-
micznych konstrukcji podkładów – tu rysoodporno-
ści podkładów i wytrzymałości zmęczeniowej.

Podkłady strunobetonowe 
z przeznaczeniem na koleje
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Podkłady strunobetonowe 
na podsypce z tłucznia

W krajach wschodnich (Indie) produkuje się blisko 190 tysięcy 
podkładów strunobetonowych miesięcznie, w Polsce jest to ok. 
160 tysięcy, z przeznaczeniem na rynek krajowy i zagraniczny. 
Strunobetonowe podkłady to kolejna grupa prefabrykatów, która, 
wpasowując się w system zmechanizowanych robót budowlanych, 
przyczynia się do przyspieszenia procesów realizacyjnych, przy 
zachowaniu wysokich parametrów technicznych betonu. 
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W Polsce podkłady kolejowe powinny spełniać wy-
magania PKP, określone w Warunkach Technicz-
nego Wykonania i Odbioru – ILK3a – 5187/01/05 
oraz norm europejskich podanych w tabeli 1. 
Program badań dla podkładów strunobetonowych 
– zgodny z systemem oceny zgodności 2+ – obej-
muje:
– badania odbiorcze, wykonywane na bieżąco 

w czasie produkcji: badanie wymiarów, jakości 
materiałów, wytrzymałość betonu na ściskanie, 
oznaczenie wyrobu

– badania okresowe, przeprowadzane raz na 3 
lata lub w czasie audytu jednostki certyfikującej, 
lub na życzenie klienta: badanie mrozoodporno-
ści i nasiąkliwości betonu, rysoodporności przy 
obciążeniu statycznym

– badania typu, wykonywane w przypadku wpro-
wadzania do produkcji nowego typu wyrobu 
lub przy zmianie parametrów betonu i techno-
logii produkcji, w istotny sposób wpływających 
na cechy trwałości i zachowania się elementów 
w konstrukcji nawierzchni torowej. Do tej gru-
py badań zalicza się sprawdzenie rysoodporno-
ści przy obciążeniu statycznym i dynamicznym, 
wytrzymałości zmęczeniowej oraz odporności 
elektrycznej podkładu. Badanie rysoodporności 
podkładu przy obciążeniu części podszynowej 
i środkowej przy obciążeniach statycznych lub 
dynamicznych polega na cyklicznym obciążaniu 
podkładu i obserwowaniu powierzchni bocznych 
podkładu w części podszynowej lub środkowej 
w poszukiwaniu rys. Badanie wykonuje się do 
momentu złamania podkładu lub braku przyro-
stu obciążenia. Ilość podkładów wykorzystywa-
nych w badaniach okresowych/typu waha się 
w przedziale 1-6 sztuk.

PROCES PRODUKCYJNY
Podkłady strunobetonowe produkowane są w me-
talowych formach bateryjnych, umożliwiających 
zabetonowanie jednocześnie kilku lub kilkuna-
stu podkładów w pozycji odwróconej. Spotyka się 
dwie podstawowe metody produkcji podkładów:
– metodę torów naciągowych. Seryjną produk-

cję wykonuje się na długim torze naciągowym, 
100-160 m długości, zaopatrzonym na końcach 
w masywne bloki oporowe. Tory wyposażone 
są w modułowe formy z rozsuwanymi bokami 

i prostopadłymi do nich przekładkami (skraj-
niami form od strony czołowej podkładu). Cię-
cie zabetonowanych pasów na zadane długo-
ści podkładów następuje po okresie dojrzewania 
i sprężania betonu. Produkcja elementów odby-
wa się w sposób zbliżony do wytwarzania sprę-
żonych płyt kanałowych [5]. Przykład zastoso-
wania technologii: zakład Abetong Heildeberg-
Cement Group, Szwecja.

– metodę sztywnych form. Seryjną produkcję wy-
konuje się w sztywnej formie bateryjnej, wypo-
sażonej najczęściej w cztery przegrody do for-
mowania czterech elementów. Każdy z etapów 
produkcji wykonywany może być przy jednym 
stanowisku lub przy zastosowaniu systemu obie-
gów blatów (metoda karuzelowa), gdzie forma 
zostaje przesuwana na kolejne stanowiska for-
mowania prefabrykatów. Przykład zastosowania 
technologii: zakład Track Tec, Polska.

Zautomatyzowanie procesów zarówno w metodzie 
formowania podkładów na torach, jak i metodzie 
form sztywnych pozwala ograniczyć proces pro-

Parametr Wymaganie Zgodnie z:

Klasa betonu C50/60
PN-EN 13230-1
PN-EN 206-1

Cement
CEM I, klasa 52,5
Zawartość związków alkaicznych 
≤ 0,6%

PN-EN 13230-1
EN 197
PN-EN 206-1

Klasa ekspozycji XC4, XA1 PN-EN 206-1

Rodzaj kruszywa Granitowe/żwirowe 
PN-EN 13230-1
PN-EN 12620

Wytrzymałość betonu na 
ściskanie po 28 dniach 
[MPa]*

70 MPa PN-EN 206-1

Nasiąkliwość betonu* ≤5% WTWiO ILK3a – 5187/01/05

Mrozoodporność betonu*
Przy 125 cyklach 
Spadek wytrzymałości ≤ 20%
Spadek masy ≤ 5%

WTWiO
ILK3a – 5187/01/05

Wytrzymałość stali na roz-
ciąganie [MPa]

1470/1670 PN-EN 10080

* 
1) Do badania betonu na wytrzymałość na ściskanie pobiera się 3 próbki betonu/ dzień ro-
boczy przed rozformowaniem
2) Do badania nasiąkliwości pobiera się 3 próbki betonu, z częstotliwością zgodną z ZKP 
i planem badań wytwórni i przy wprowadzeniu nowego wyrobu lub technologii lub na życze-
nie zamawiającego
3) Do badania mrozoodporności pobiera się 12 próbek betonu, z częstotliwością zgodną 
z ZKP i planem badań wytwórni i przy wprowadzeniu nowego wyrobu lub technologii

Tabela 1. Parametry i wymagania dla betonu i gotowych elementów
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dukcji elementów do kilku stanowisk pracy i uła-
wia dostarczanie mieszanki betonowej na linie. Ta-
bela 2 przedstawia podstawowe procesy produkcji 
podkładów strunobetonowych, łącznie z wykona-
niem badań kontrolnych.

PODSUMOWANIE
Modernizacje i przebudowy linii kolejowych cha-
rakteryzują się tym, że prowadzone są nie na 
otwartym terenie – jak to ma miejsce przy budo-
wie większości obiektów kubaturowych, ale czę-
sto w sąsiedztwie czynnych torów lub z wyłącze-
niem torów jedynie na określony przez PKP czas. 
Niezmiernie ważne jest zatem – w celu przyspie-
szenia prac – zmechanizowanie każdego z proce-
sów budowy, w tym wymiany podtorzy kolejowych, 
a co się z tym wiąże, w miarę szybkiej i nieskom-
plikowanej wymiany zużytych podkładów na nowe. 
Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją prefa-
brykowanych podkładów strunobetonowych nie-
jednokrotnie świadczą kompleksowe usługi wy-
konania robót torowych; od wytworzenia elemen-
tów prefabrykowanych, ich załadunku i rozładun-
ku, transportu po wykonanie prac manewrowych 
na placach budowy. W Polsce do takich przedsię-
biorstw należy prężnie rozwijająca się grupa Track 
Tec SA, posiadająca w Polsce dwa zakłady prefa-
brykacji i zakład robót torowych. Oferowane przez 
przedsiębiorstwo prefabrykaty stanowią rozwiąza-
nia systemowe dla infrastruktury kolejowej i mogą 

być zastosowane w ramach budowy kolei dużych 
prędkości, w komunikacji miejskiej, w ruchu pasa-
żerskim i towarowym. Na końcu warto zaznaczyć, 
że podkłady strunobetonowe polskich wytwórni 
produkowane są nie tylko z przeznaczeniem na ry-
nek krajowych kolei, ale również na rynek zagra-
niczny: do Rumuni, Niemiec, na Łotwę, a ostatnio 
nawet do Chin i Stanów Zjednoczonych. 

Katarzyna Chęcińska
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Proces produkcji Opis procesu

1. Przygotowanie form

Proces polega na:
– oczyszczeniu form
– dostosowaniu formy do wymiarów typu
– rozprowadzeniu (natrysk) warstwy środka smarującego do form

2. Przygotowanie zbrojenia

Proces polega na wytworzeniu prętów zbrojenia podkładu. Składa się z:
– cięcia 
– prostowania
– produkcji płytek oporowych kotwienia końcowego
– główkowania

3. Zazbrojenie formy
Proces polega na:
– ułożeniu w formę 2 kompletów zbrojenia sprężającego (8 drutów o średnicy fi 7 mm),
– wpasowaniu drutów w śruby

4. Naciąg drutów zbrojenia sprężającego
Proces polega na:
– zakotwieniu w otwory tarcz oporowych formy kompletu drut + śruba 
– wykonaniu naciągu drutów przy pomocy naciągarki hydraulicznej do odpowiedniej wartości siły

5. Przygotowanie mieszanki betonowej Proces polega na zadozowaniu składników i ich zmieszaniu wg zadanej receptury

6. Betonowanie
• Formowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

Proces polega na:
– dostarczeniu porcji mieszanki betonowej na linię produkcyjną
– ułożeniu mieszanki betonowej w formie,
– zagęszczeniu mieszanki

7. Dojrzewanie betonu
Proces polega na umieszczeniu form z podkładami w komorach dojrzewania (naparzania). Proces ten trwa 
12-27 godzin, celem osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości betonu

8. Sprawdzenie wytrzymałości betonu Czynność polega na sprawdzeniu kostkowej wytrzymałości betonu
9. Zwolnienie drutów zbrojenia sprężającego Proces polega na zwolnieniu śrub naciągowych po uzyskaniu przez beton wytrzymałości min 48 MPa

10. Rozformowanie

Proces polega na:
– wykręceniu śrub z tarcz oporowych
– odwróceniu formy o 180 st.
– wyłożeniu podkładów
– oczyszczeniu krawędzi bocznych

11. Kontrola prefabrykatów
Proces polega na wykonaniu kontroli wg zaleceń Zakładowej Kontroli Produkcji m.in. badaniu wytrzymało-
ści, wymiarów i powierzchni elementów

12. Składowanie prefabrykatów

Proces składa się z:
– wywiezienia elementu na plac składowy przy pomocy odpowiedniego i sprawnego sprzętu i środka 

transportu 
– ułożenia elementu na równym, utwardzonym placu w przy zastosowaniu podkładek drewnianych (10 

cm od krawędzi podkładu), w co najwyżej 15 rzędach
– zabezpieczenia przed niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne, wys./niska 

temperatura)
– oznakowania elementu

13. Transport prefabrykatów na budowę Transport odbywa się po drogach publicznych samochodami ciężarowymi lub koleją.

Tabela 2. Procesy produk-
cji podkładów strunobe-
tonowych typ PS. Metoda 
sztywnych form


