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ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ZASTOSOWANIA GEOSIATKI KOMÓRKOWEJ  

DO WZMACNIANIA PODTORZA KOLEJOWEGO 

 

W artykule przedstawiono wyniki analiz efektywności zastosowania wybranych typów geosiatki komórkowej do wzmacnia-

nia podtorza kolejowego. Przeprowadzono analizy wytrzymałościowe wybranej nawierzchni kolejowej, której podłoże grunto-

we zostało wzmocnione systemem geokomórkowym. Efektywność została oceniona poprzez określenie stopnia redukcji/zmiany 

naprężeń w podłożu gruntowym dla wybranej nawierzchni kolejowej, wynikającego z zastosowania poszczególnych typów 

geokomórek o różnej geometrii przy ustalonych założeniach. Przeprowadzone analizy potwierdziły zasadność stosowania 

systemu geokomórkowego do wzmacniania podłoża gruntowego pod nawierzchnią kolejową w przypadku występowania grun-

tów o niskiej nośności. 

 

WSTĘP 

Jednym z czynników warunkujących prawidłowe funkcjonowa-
nie ruchu kolejowego jest utrzymanie dróg kolejowych w dobrym 
stanie technicznym. Może to być utrudnione w sytuacji występowa-
nia w podłożu gruntowym pod nawierzchnią kolejową gruntów sła-
bonośnych. Pośród wielu dostępnych metod do ich wzmacniania 
coraz częściej stosowane są geosyntetyki, w tym systemy geoko-
mórkowe. System komórkowy pierwotnie został opracowany na 
potrzeby budownictwa wojskowego, a pod koniec XX wieku stał się 
również dostępny dla budownictwa cywilnego i do dnia dzisiejszego 
znalazł w nim wiele zastosowań takich jak np. budowa nasypów, 
grobli, stabilizacja skarp, wzmacnianie podłoża gruntowego w dro-
gach kolejowych i samochodowych [1, 2, 3, 4, 5]. 

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy efektywno-
ści zastosowania wybranych typów geosiatkek komórkowych do 
wzmacniania podtorza kolejowego. Przeprowadzono analizy wy-
trzymałościowe wybranej nawierzchni kolejowej, której podłoże 
gruntowe zostało wzmocnione systemem geokomórkowym. Efek-
tywność została oceniona poprzez określenie stopnia reduk-
cji/zmiany naprężeń w podłożu gruntowym dla wybranej nawierzchni 
kolejowej, wynikającego z zastosowania poszczególnych typów 
geokomórek o różnej geometrii przy ustalonych założeniach. 

1.  MODEL I METODA OBLICZEŃ 

Do analiz wytrzymałościowych przyjętego układu warstw kon-
strukcji dla linii magistralnej jednotorowej, której podłoże gruntowe 
zostało wzmocnione systemem geokomórkowym. Na rysunku 1 
pokazano przygotowanie sekcji geokomórek w podtorzu.  Modelowy 
przekrój poprzeczny z zastosowaniem systemu geokomórkowego 
przedstawiono na rysunku 2. Na rysunku 3 pokazano układ warstw 
konstrukcji nawierzchni z systemem geokomórkowym. 
 

 
Rys. 1. Przygotowanie sekcji geokomórek [6] 

 
 

Rys. 2. Przekrój konstrukcji nawierzchni kolejowej poddany analizie 
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Rys. 3. Układ warstw konstrukcji nawierzchni kolejowej z systemem 
geokomórkowym. (1-geowłóknina, 2-geokomórki, 3-materiał zasy-
powy, 4-podsypka, 5-podkład, 6-wyrównanie podsypki, 7-szyna) 
 

W obliczeniach wykorzystano zweryfikowaną empirycznie me-
todę bazującą na równaniach Talbota i Rankina, która powstała w 
oparciu o wyniki badań polowych i laboratoryjnych [7]. Redukcja 

naprężenia jaką powoduje system σr [kPa] obliczana jest z równa-

nia (1), w którym σavg oznacza średnią wartość naprężenia normal-

nego horyzontalnego wywoływanego na ścianę komórki, δ[deg] - 

oznacza kąt tarcia wyznaczany w oparciu o kąt tarcia wewnętrznego 
materiału zasypowego i szczytowy względny kąta tarcia pomiędzy 
ziarnistym zasypem i ścianami komórek, h1 [m] - wysokość geosiat-
ki, D [m] – efektywną średnicę komórki. 

2. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA I WARIANTY OBLICZENIOWE 

Jako materiał zasypowy wypełniający geosyntetyk przyjęto pia-
sek gruboziarnisty. Obliczenia przeprowadzono dla trzech wysoko-
ści ścianek geosyntetyku, tj.: 100 mm, 150 mm i 200 mm oraz 
dwóch nominalnych rozmiarów komórek, tj.: 330 mm (małe komórki) 
i 462 mm (średnie komórki) [8]. Przyjęto stosunek szczytowego 
względnego kąta tarcia pomiędzy ziarnistym zasypem i ścianami 
komórek a kątem tarcia wewnętrznego materiału zasypowego wy-
pełniającego geokomórki wynoszący dla ścianek perforowanych 
0,90 [6, 9]. Rozważono pięć wariantów nośności podłoża gruntowe-
go wyrażonej wskaźnikiem CBR w przedziale od 0,25 do 5,0 %, co 
uwzględniając przyjęte typy geokomórek dało 25 wariantów oblicze-
niowych. Przyjęte w analizach warianty zestawiono w tabeli 1. 

 
Tab. 1. Numery wariantów przyjętych w analizach  

Oznaczenie 

geosyntetyku 

 

CBR podłoża gruntowego [%] 

0,25 0,5 1 3 5 

330-100 1 6 11 16 21 

330-150 2 7 12 17 22 

330-200 3 8 13 18 23 

462-100 4 9 14 19 24 

462-150 5 10 15 20 25 

 
Przyjęto prędkość maksymalną pociągów osobowych wyno-

szącą 160 km/h oraz obciążenie osi lokomotywy równe 200 kN. 

Średnicę koła pociągu przyjęto równą 0,92 m. Przyjęto szyny typu 
UIC60 na podkładach PS-94 i podsypce tłuczniowej grubości równej 
35 cm. 

Na rysunkach 4 i 5 pokazano przyjęte do obliczeń modele 
geometryczne układu nawierzchnia – podłoże gruntowe dla dwóch 
typów geosiatek i dla wybranej wysokości 200 mm. 

 

 
Rys. 4. Przyjęty do obliczeń model geometryczny konstrukcji 
z siatką geokomórkową o małych komórkach. 
 

 
Rys. 5. Przyjęty do obliczeń model geometryczny konstrukcji 
z siatką geokomórkową o średnich komórkach.  

3. ANALIZA WYNIKÓW 

Dane wejściowe do analiz każdego wariantu oraz uzyskane 
wyniki zestawiono w arkuszach. Przykładowy arkusz analizy dla 
wariantu geosyntetyku 330-150 pokazano w tabeli 2. Zbiorcze 
zestawieni wyników analiz wszystkich wariantów w postaci redukcji 
naprężenia spowodowanej zastosowaniem systemu geokomórko-
wego pokazano na rysunku 6. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż największa redukcja na-
prężeń w konstrukcji nawierzchni kolejowej i warstwie podłoża, 
występuje w gruntach o niskiej nośności – zakres wskaźnika CBR 
od 0,25% do 1% przy stosowaniu 2-4 warstw geosiatki. Natomiast 
najmniejsza przy gruntach o wyższej nośności – wskaźnik 
CBR>1%, gdzie wystarczające są 1-2 warstwy geosiatek. Efektyw-
ność redukcji naprężeń normalnych wertykalnych z wykorzystaniem 
systemu geokomórkowego do wzmacniania podtorza wzrasta wraz 
ze spadkiem wskaźnika CBR. Obliczenia wykazały również, że 
zastosowanie materiału zasypowego w postaci piasku gruboziarni-
stego umożliwia skuteczną redukcję naprężeń w podłożu.  

 

  (1) 
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Tab.2. Przykładowy arkusz danych wejściowych i wyników analiz wzmocnienia podłoża systemem komórkowym [10] 

 

 
 
 

 

 
 

Rys. 6. Redukcja naprężenia spowodowana zastosowaniem systemu geokomórkowego  
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Praca przedstawia wyniki analiz wytrzymałościowych na-
wierzchni kolejowej z wykorzystaniem metody empirycznej bazują-
cej na równaniach Talbota i Rankina. Obliczenia przeprowadzono 
dla 25 wariantów, w których część parametrów takich jak obciążenie 
pionowe na szynę, prędkość maksymalna taboru, średnica koła, 
geometria podkładu jest stała dla wszystkich wariantów obliczenio-
wych. Zrealizowane prace umożliwiły ocenę efektywności zastoso-
wania geosiatki komórkowej do wzmacniania podtorza kolejowego 
dla wybranych wariantów i typów geosyntetyków. 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz sformułowa-
no następujące wnioski: 
– dla określonych wartości obciążeń i warunków gruntowych 

wpływ geometrii geokomórek na efektywność działania systemu 
geokomórkowego dla wzmocnienia podtorza kolejowego jest 
zasadniczym czynnikiem, 

– zastosowanie systemu geokomórkowego jest zasadne w przy-
padku występowania w podłożu gruntów o niskiej nośności 
(CBR<1%) 

– zastosowanie materiału zasypowego w postaci piasku grubo-
ziarnistego umożliwia skuteczną redukcję naprężeń w podłożu 
gruntowym. 

– analizy pokazują, że sztywność systemu geokomórkowego 
zależy od stosunku wysokości komórki do jej średnicy. Nośność 
systemu i jego odporność na deformacje wzrasta wraz ze 
zmniejszaniem powierzchni komórki, 

– porównanie geokomórek małych i średnich wskazuje, że przy 
takich samych wysokościach i teksturze ścianek komórek, ro-
dzaju i wskaźniku zagęszczenia materiału wypełniającego, geo-
kompozyty z małymi komórkami charakteryzują się większą 
sztywnością, 

– wyniki analiz wytrzymałościowych przyjętych wariantów kon-
strukcji wskazują, że do wzmacniania podłoża nawierzchni kole-
jowych powinno stosować się geokomórki małe o wys. 200 i 150 
mm implikujące największą redukcję deformacji podłoża. 

– przeprowadzone analizy pozwalają sformułować wniosek, że 
w projektach wzmocnienia podtorzy kolejowych nie należy ope-
rować wyłącznie wysokością zastosowanych geosiatek komór-
kowych, ale zasadne jest również podawanie ich pozostałych 
wymiarów tj. np. rozstawu zgrzewów taśm w pozycji złożonej 
(ew. średnicy). 

– różnice w wartościach redukcji naprężeń wynikające 
z porównawczych analiz wytrzymałościowych wskazują, że nie 
można bezkrytycznie zastępować geokomórek małych geoko-
mórkami średnimi. 
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Effectiveness analysis of the use of cellular geogrids  
for railway subgrade strengthening  

The article presents the results of analyzes of the effec-

tiveness of the use of cellular geogrids selected types to rein-

force the railway subgrade. Structural analyses of selected 

railway track were carried out. Effectiveness was assessed by 

determining the degree of reduction / stress changes in the 

subsoil for the selected track surface. This resulted from the 

use of different types of geocells of different geometry with 

fixed assumptions. The conducted analysis confirmed the 

validity of the application of the cellular geogrids to rein-

force the subsoil under railway structures in the case of soil 

with low bearing capacity. 
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