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PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

przebudowy i budowy (modernizacji)
uk adów torowych z podtorzem, robotami oko otorowymi

i odwodnieniem. Uk ady torowe.
Zadanie inwestycyjne Nr 2:
Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami
osobowymi: Warszawa Powi le i Warszawa Stadion
Nazwa obiektu/podobiektu:
Przebudowa uk adu torowego z podtorzem, robotami oko otorowymi
na szlaku linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami
osobowymi: Warszawa Powi le i Warszawa Stadion.

     Nr obiektu/podobiektu: 2PB/ T1

Egz. Nr 1.



Egz. Nr 1.
Stadium:

PROJEKT  BUDOWLANYPÖYRY INFRA GmbH
Röttelnweiler 22; D-79501 Lörrach
POYRY INFRA Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 5/1; 31-123 Kraków
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Tytu  projektu: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
DLA ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PRZEBUDOWY I BUDOWY
(MODERNIZACJI) LINII REDNICOWEJ W UK ADZIE DALEKOBIE NYM
(LINIA NR 1 i 2) I W UK ADZIE PODMIEJSKIM (LINIA NR 447 i 448) NA ODCINKU
WARSZAWA WSCHODNIA – WARSZAWA ZACHODNIA CZNIE ZE STACJAMI
ORAZ PRZYSTANKAMI I TUNELEM REDNICOWYM W UK ADZIE DALEKOBIE NYM

Nr projektu: FS 2004/PL/16/C/PT/006
Lokalizacja
projektu:

Kraj – POLSKA
Województwo Mazowieckie – m. Warszawa

Inwestor: PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy i budowy (modernizacji) linii rednicowej w uk adzie

dalekobie nym (linia nr 1 i 2) i w uk adzie podmiejskim (linia nr 447 i 448)
na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia cznie ze stacjami

oraz przystankami i tunelem rednicowym w uk adzie dalekobie nym

Nazwa / Tom
opracowania:

Tom IV

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Zakres opracowania
(przedsi wzi cia):

Zadanie 2:
Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami
osobowymi: Warszawa Powi le i Warszawa Stadion.

Nazwa i nr obiektu:
2PB/T (1 ÷ n)

Uk ady torowe z podtorzem, robotami oko otorowymi
i odwodnieniem. Uk ady torowe.

Nazwa i nr podobiektu:
2PB/T1

Przebudowa uk adu torowego z podtorzem i robotami oko otorowymi
na szlaku linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z
przystankami osobowymi: Warszawa Powi le i Warszawa Stadion.

Bran a: TOROWA

Lokalizacja obiektu
w ramach Zadania:

Projekt przewiduje lokalizacj  obiektów budowlanych realizowanych w ramach
Zadania 2 na dzia kach:
- numery ewidencyjne dzia ek zamieszczono na str. nast pnej „Wykaz dzia ek”

ZESPÓ  AUTORSKI: Imi  i nazwisko Nr uprawnie  do projektowania
(piecz ) Podpis

Projektant: In . W adys aw Piaseczny RP – Upr. 337 / 92

Wspó praca: In . Alicja Olender
Mgr in . Paulina Obszarska
Mgr in . Micha  Piszczek
Piotr Su kowski

Sprawdzaj cy: Mgr in . Jan Soko owski ONB 907u-19 /75

Data: stycze  2010 rok



Spis zawarto ci

PROJEKTU  BUDOWLANEGO
przebudowy i budowy (modernizacji) linii rednicowej w Warszawie

na odcinku:
Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia

z podzia em na Zadania inwestycyjne

Zadanie 2 Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami
osobowymi Warszawa Powi le i Warszawa Stadion

Tom I.
INWENTARYZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Tom II.
CZ  TECHNOLOGICZNO – RUCHOWA.
A. Cz  technologiczno – ruchowa, obejmuj ca zakres robót przewidzianych

do wykonania przed EURO-2012. (Stanowi odr bne opracowanie projektowe).
B. Cz  technologiczno – ruchowa, obejmuj ca zakres robót przewidzianych

do wykonania po EURO-2012. (Stanowi odr bne opracowanie projektowe).

Tom III/1.
CZ  OGÓLNA
(FORMALNO - PRAWNA PROJEKTU BUDOWLANEGO).

1. WYKAZ DZIA EK,
na których zosta a zlokalizowana projektowana inwestycja kolejowa obj ta niniejszym Projektem budowlanym

2. ZESPÓ  AUTORSKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
2.1. Wykaz autorów projektu, opracowuj cych wszystkie cz ci Projektu budowlanego.
2.2. Kserokopie dokumentów kwalifikacyjnych autorów projektu (zgodnie z pkt. 2.1.)

3. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO.
3.1. Podstawa formalno – prawna.
3.2. Podstawa merytoryczna.

4. DOKUMENTY ZWI ZANE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM
4.1. Wykaz za czonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi:

decyzji, uzgodnie , pozwole  lub opinii (tak e specjalistycznych) oraz, stosownie do potrzeb, o wiadcze
ciwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane

4.2. Kserokopie za czonych do projektu dokumentów (zgodnie z pkt. 4.1.)

Tom III/2.
PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU ……………………………….… –  obiekt 1PB/PZT
a w tym:

1. CZ  OPISOWA.
2. CZ  RYSUNKOWA.



Tom IV/1÷n.
PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE
Stanowi  odr bne zeszyty, a w tym:

Lp. TYTU  OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO NR OBIEKTU /
PODOBIEKTU

1. Uk ady torowe z podtorzem, robotami oko otorowymi i odwodnieniem.
Uk ady torowe.

2PB/T (1÷n)

1.1. Przebudowa uk adu torowego z podtorzem i robotami oko otorowymi
na szlaku linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami osobowymi
Warszawa Powi le i Warszawa Stadion

2PB/T1

2. Uk ady torowe z podtorzem, robotami oko otorowymi i odwodnieniem. Odwodnienie. 2PB/O (1÷n)
2.1. Budowa odwodnienia torów na p.o. Warszawa Powi le. 2PB/O1

2.2. Budowa odwodnienia torów na p.o. Warszawa Stadion. 2PB/O2

2.3. Przebudowa odwodnienia torów na szlaku. 2PB/O3

3. Urz dzenia sterowania ruchem kolejowym (srk). 2PB/Z (1÷n)
3.1. Przebudowa urz dze  samoczynnej blokady liniowej na szlaku Warszawa

Wschodnia Osobowa – Warszawa Zachodnia (strona zachodnia).
2PB/Z1

4. Kable telekomunikacyjne z przebudow  kolizji i teletransmisj . 2PB/ 1 (1÷n)
4.1. Kable telekomunikacyjne z przebudow  kolizji i teletransmisj  dla PKP PLK 2PB/ 1.1

4.2. Kable telekomunikacyjne z przebudow  kolizji i teletransmisj  dla PKP TK 2PB/ 1.2

5. Sie  transmisji danych dla potrzeb sterowania i kierowania ruchem kolejowym, i innymi
systemami.

2PB/ 2 (1÷n)

5.1. Sie  transmisji danych dla potrzeb sterowania i kierowania ruchem kolejowym, i innymi
systemami dla PKP PLK

2PB/ 2.1

6. Obiekty in ynieryjne; a w tym: 2PB/M (1÷n)
6.1. Obiekty in ynieryjne –  mosty, przepusty, tunele, wiadukty, przej cia podziemne,

adki, rampy, ciany oporowe
2PB/M1
(1.1÷1.n)

6.1.1. Km 1,907 -  Przebudowa przej cia dla pieszych pod torami linii nr 448
(koniec peronów p.o. Warszawa Powi le).

Opracowanie wielobran owe, a  w tym:

2PB/M1.1

6.1.1.1. Konstrukcja 2PB/M1.1-K
6.1.1.2. Architektura 2PB/M1.1-A
6.1.1.3. Odwodnienie 2PB/M1.1-O
6.1.1.4. Instalacje sanitarne wod. – kan. 2PB/M1.1-IS
6.1.1.5. Instalacje elektryczne i o wietlenie (uj te w opracowaniu)
6.1.1.6. Instalacje teletechniczne (uj te w opracowaniu)
6.1.2. Km 1,900+059  -  Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulic

L. Kruczkowskiego.

Opracowanie wielobran owe, a  w tym:

2PB/M1.2

6.1.2.1. Konstrukcja 2PB/M1.2-K

6.1.3. Km 1,900+226  -  Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulic  Solec.

Opracowanie wielobran owe, a  w tym:
6.1.3.1. Konstrukcja 2PB/M1.3-K
6.1.4. Km 2,039  -  Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulic  Wybrze e Ko ciuszkowskie.

Opracowanie wielobran owe, a  w tym:

2PB/M1.4

6.1.4.1. Konstrukcja 2PB/M1.4-K



Lp. TYTU  OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO NR OBIEKTU /
PODOBIEKTU

6.1.5. Km 2,148  -  Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulic  Bulwarow .

Opracowanie wielobran owe, a  w tym:

2PB/M1.5

6.1.5.1. Konstrukcja 2PB/M1.5-K

6.1.6. Km 2,399  -  Przebudowa mostu rednicowego przez rzek  Wis .

Opracowanie wielobran owe, a  w tym:

2PB/M1.6

6.1.6.1. Konstrukcja 2PB/M1.6-K1
6.1.6.2. Zabezpieczenie antykorozyjne 2PB/M1.6-K2
6.1.7. Km 2,655  -  Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulic  Wybrze e Szczeci skie.

Opracowanie wielobran owe, a  w tym:

2PB/M1.7

6.1.7.1. Konstrukcja 2PB/M1.7-K
6.1.8. Km 3,010  -  Przebudowa wiaduktu kolejowego nad wjazdem

do Narodowego Centrum Sportu.

Opracowanie wielobran owe, a  w tym:

2PB/M1.8

6.1.8.1. Konstrukcja 2PB/M1.8-K
6.1.9. Km 3,068  -  Budowa nowego przej cia dla pieszych pod torami

na p.o. Stadion

Opracowanie wielobran owe, a  w tym:

2PB/M1.9

6.1.9.1. Konstrukcja 2PB/M1.9-K
6.1.9.2. Architektura 2PB/M1.9-A
6.1.9.3. Odwodnienie 2PB/M1.9-O
6.1.9.4. Instalacje sanitarne wod. – kan. 2PB/M1.9-IS
6.1.9.5. Instalacje elektryczne i o wietlenie (uj te w opracowaniu)
6.1.9.6. Instalacje teletechniczne (uj te w opracowaniu)

Zmienio-
no zakres
decyzj
Zamawia-

cego

6.1.10. Km 3,326  -  Przebudowa przej cia dla pieszych pod torami
na p.o. Stadion.

Opracowanie wielobran owe, a  w tym:

2PB/M1.10

6.1.10.1. Konstrukcja 2PB/M1.10-K
6.1.10.2. Architektura 2PB/M1.10-A
6.1.10.3. Odwodnienie 2PB/M1.10-O
6.1.10.4. Instalacje sanitarne wod. – kan. 2PB/M1.10-IS
6.1.10.5. Instalacje elektryczne i o wietlenie (uj te w opracowaniu)
6.1.10.6. Instalacje teletechniczne (uj te w opracowaniu)
6.1.10.1. Konstrukcja 2PB/M1.10-1-K
6.1.10.2 Architektura 2PB/M1.10-1-A
6.1.10.3. Odwodnienie 2PB/M1.10-1-O
6.1.10.4. Instalacje sanitarne wod. – kan. 2PB/M1.10-1-IS
6.1.10.5. Instalacje elektryczne i o wietlenie (uj te w opracowaniu)
6.1.10.6. Instalacje teletechniczne (uj te w opracowaniu)
6.1.11. Km 3,532  -  Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulic  Zamojskiego.

Opracowanie wielobran owe, a  w tym:

2PB/M1.11

6.1.11.1. Konstrukcja 2PB/M1.11-K
6.1.12. Km 3,654  -  Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulic  Targow .

Opracowanie wielobran owe, a  w tym:

2PB/M1.12

6.1.12.1. Konstrukcja 2PB/M1.12-K
6.2. Obiekty in ynieryjne –  nawierzchnia bezpodsypkowa.

Nie wyst puje.
2PB/M2
(2.1÷2.n)

6.3. Obiekty in ynieryjne –  ekrany akustyczne. 2PB/M3
(3.1÷3.n)

6.3.1. Km 1,900+048 ÷ 1,900+209 -  Budowa ekranu akustycznego E6 2PB/M3.1

6.3.2. Km 3,693 ÷ 4,065 -  Budowa ekranu akustycznego E7 2PB/M3.2.



Lp. TYTU  OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO NR OBIEKTU /
PODOBIEKTU

6.3.3. Km 2,672 ÷ 2,996 -  Budowa ekranu akustycznego E10 2PB/M3.3.

7. Perony z doj ciami, odwodnieniem i niezb dnymi instalacjami. 2PB/P (1÷n)
7.1. Przebudowa peronów na p.o. Warszawa Powi le

Opracowanie wielobran owe, a  w tym:
2PB/P1

7.1.1 Konstrukcja. 2PB/P1-K
7.1.2. Architektura. 2PB/P1-A
7.1.3. Odwodnienie.  2PB/P1-O
7.1.4. Instalacje elektryczne i o wietlenie (uj te w opracowaniu) 2PB/E2.1
7.1.5. Instalacje teletechniczne (uj te w opracowaniu) 2PB/ 3.1
7.1. Przebudowa peronów na p.o. Warszawa Stadion wraz z doj ciami

Opracowanie wielobran owe, a  w tym:

2PB/P2

7.1.1 Konstrukcja. 2PB/P2-K
7.1.2. Architektura. 2PB/P2-A
7.1.3. Odwodnienie.  2PB/P2-O
7.1.4. Obiekty in ynieryjne 2PB/P2-M
7.1.5. Przebudowa uk adu zasilania i o wietlenia na p.o. Warszawa Stadion 2PB/E2.2
7.1.1 Konstrukcja. 2PB/P2-1-K
7.1.2. Architektura. 2PB/P2-1-A
7.1.3. Odwodnienie.  2PB/P2-1-O
7.1.4. Obiekty in ynieryjne 2PB/P2-1-M
7.1.5. Przebudowa uk adu zasilania i o wietlenia na p.o. Warszawa Stadion 2PB/E2.2-1
8. Obiekty kubaturowe (wraz z instalacjami) zwi zane z prowadzeniem ruchu poci gów i

obiekty obs ugi klientów kolei.
2PB/B (1÷n)

8.1. Budowa zadaszenia peronów na p.o. Warszawa Powi le.

Opracowanie wielobran owe, a  w tym:

2PB/B1

8.1.1. Architektura. 2PB/B1-A
8.1.2. Konstrukcja. 2PB/B1-K
8.1.3. Odwodnienie. 2PB/B1-O
8.1.4. Instalacje elektryczne i o wietlenie (uj te w opracowaniu)
8.2. Budowa zadaszenia peronów na p.o. Warszawa Stadion.

Opracowanie wielobran owe, a  w tym:

2PB/B2

8.2.1. Architektura. 2PB/B2-A
8.2.2. Konstrukcja. 2PB/B2-K
8.2.3. Odwodnienie. 2PB/B2-O
8.2.4. Instalacje elektryczne i o wietlenie (uj te w opracowaniu)
8.2.1 Architektura. 2PB/B2-1-A
8.2.2 Konstrukcja. 2PB/B2-1-K
8.2.3 Odwodnienie. 2PB/B2-1-O
8.2.4 Instalacje elektryczne i o wietlenie (uj te w opracowaniu)
8.3 Rozbiórka budynków: L1 ÷ L3 2PB/BL-A
9. Drogi, ulice, place, parkingi i chodniki. 2PB/D (1÷n)
9.1. Budowa chodnika do nowego przej cia dla pieszych

na p.o. Warszawa Stadion
2PB/D1

9.2. Budowa drogi dojazdowej do urz dze  podczyszczaj co - retencyjnych
na p.o. Warszawa Stadion

2PB/D2

9.3. Przebudowa chodników do wej cia na p.o. Warszawa Powi le
od strony ul. L.Kruczkowskiego

2PB/D3

10. Sie  megafonowa nag nienia i urz dzenia wizualnej informacji
dla podró nych oraz zegarowa.

2PB/ 3 (1÷n)

10.1. Przebudowa sieci megafonowej nag nienia i urz dze  wizualnej informacji
dla podró nych oraz zegarowej na p.o. Warszawa Powi le.

2PB/ 3.1



Lp. TYTU  OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO NR OBIEKTU /
PODOBIEKTU

10.2. Przebudowa sieci megafonowej nag nienia i urz dze  wizualnej informacji
dla podró nych oraz zegarowej na p.o. Warszawa Stadion.

2PB/ 3.2

10.2”. Przebudowa sieci informacji dla podró nych na p.o. Warszawa Stadion. 2PB/ 3.2-1

11. Kanalizacja kablowa g ównych tras kablowych
(elektrycznych, srk, telekomunikacyjnych).

2PB/ 4 (1÷n)

11.1. Budowa kanalizacji kablowej g ównych tras kablowych. 2PB/ 4.1

12. Zewn trzne sieci, instalacje, urz dzenia sanitarne i przemys owe.
Nie wyst puje.

2PB/IZ (1÷n)

13. Sie  trakcyjna wraz z elementami zwi zanymi z zasilaniem 3 kV (zasilacze, kable
powrotne, od czniki, urz dzenia i kable sterowania zdalnego i lokalnego od czników
sieci trakcyjnej).

2PB/S1 (1÷n)

13.1. Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z elementami zwi zanymi
z zasilaniem 3 kV

2PB/S1.1

13.1a. Przebudowa sieci trakcyjnej 3 kV 2PB/S1.1-1

13.1b. Przebudowa sterowania od acznikamisieci trakcyjnej 3kV 2PB/S1.2

14. Urz dzenia zasilaj ce (podstacje trakcyjne, kabiny sekcyjne);
Nie wyst puje.

2PB/S2 (1÷n)

15. Linie potrzeb nietrakcyjnych z uwzgl dnieniem sekcjonowania
i sterowania zdalnego od cznikami, linie i urz dzenia zasilaj ce
WN i SN.
Nie wyst puje.

2PB/E1 (1÷n)

16. Elektroenergetyka do 1kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych. 2PB/E2 (1÷n)
16.1. Przebudowa uk adu zasilania i o wietlenia na p.o. Warszawa Powi le 2PB/E2.1

16.2. Przebudowa uk adu zasilania i o wietlenia na p.o. Warszawa Stadion 2PB/E2.2

16.3. Przebudowa zasilania szaf SAZ 2PB/E2.3

17. Usuwanie przeszkód (kolizji) z podzia em na bran e (sieci, instalacje
i urz dzenia kolejowe oraz obce) wynikaj ce z projektowanego zakresu budowy lub
przebudowy.

2PB/K (1÷n)

17.1. Usuni cie kolizji sieci wod. – kan. na p.o. Warszawa Powi le 2PB/K1-IS

17.2. Usuni cie kolizji sieci wod. – kan. na p.o. Warszawa Stadion 2PB/K2-IS

Tom V.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DENDROLOGICZNEJ ……………………………………………………….……

(Stanowi odr bne opracowanie).

Tom VI.
WYSPECYFIKOWANIE ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ
PRZEWIDZIANEJ DO LIKWIDACJI W CZASIE REALIZACJI ROBÓT …………………………………….……



WYKAZ DZIA EK,
na których projekt przewiduje lokalizacj  obiektów budowlanych

realizowanych w ramach Zadania 2

pn.: Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 wraz z przystankami
osobowymi Warszawa Powi le i Warszawa Stadion

LP OBR B NUMER
DZIA KI

ARKUSZ
MAPY

BLI SZE
OKRE LENIE
PO ENIA
/ Warszawa /

OPISY
YTKÓW CICIEL / W ADAJ CY

1 2 3 4 5 6 7
1 3-02-01 1 22N2O2; 23N2O2,

02N1O2; 03N1O2
01N1O2; 06N1O2,
07N1O2;

rejon
Stacji W-wa Wsch. Osob.
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

Tk Skarb Pa stwa /
wd.Polskie Koleje Pa stwowe S.A.
00-973 Warszawa, Szcz liwicka 62

2 3-02-01 2 01N1O2; 02N1O2
07N1O2; 06N1O2

Targowa
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

B Miasto Sto eczne Warszawa
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

3 3-02-01 4 07N1O2; 02N1O2 Skaryszewska 9
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

B Skarb Pa stwa /
uw. Zgromadzenie Sióstr Wspomo .
Dusz Czy cow.
Nowe Miasto nad Pilic
Plac Ko ciuszki 11

4 3-02-01 6/1 07N1O2; 02N1O2 Skaryszewska
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

B Miasto Sto eczne Warszawa
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

5 3-02-01 26 07N1O2; 06N1O2 Targowa
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

dr Skarb Pa stwa /
za Zarz d Dróg Miejskich
Warszawa, Chmielna 120

6 3-02-01 59 07N1O2 Skaryszewska 7
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

Bp Miasto Sto eczne Warszawa
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

7 3-02-01 60 07N1O2 Skaryszewska
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

Bp Miasto Sto eczne Warszawa
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

8 3-01-01 1 07N1O2; 06N1O2 Targowa
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

dr Skarb Pa stwa /
za Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa,Chmielna 120

9 3-01-01 3 06N1O2 Targowa 7
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

B Miasto Sto eczne Warszawa
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

10 3-01-01 4 06N1O2 J. Zamoyskiego 35
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

Bi Miasto Sto eczne Warszawa 00-950
Warszawa, Pl. Bankowy 3/5/
wd. Tramwaje Warszawskie Sp.z o.o.
01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka
20

11 3-01-01 8 06N1O2 J .Zamoyskiego
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

dr Skarb Pa stwa/
za Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa, Chmielna 120

12 3-01-01 9/4 06N1O2; 07N1O2
11N1O2; 12N1O2

Zieleniecka
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

Bz Miasto Sto eczne Warszawa
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

13 3-01-01 2 Targowa,
Wyb. Szczeci skie
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

Tk Skarb Pa stwa /
wd. Polskie Koleje Pa stwowe S.A.
00-973 Warszawa, Szcz liwicka 62

14 3-01-01 12/1 11N1O2; 12N1O2
06N1O2; 07N1O2
16N1O2; 17N1O2

Al. Ksi cia Józefa
Poniatowskiego 1
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

Bz Skarb Pa stwa/
wd Centralny O rodek Sportu
w Warszawie 00-449
Warszawa, azienkowska 6a

15 3-01-01 12/2 16N1O2; 17N1O2
21N1O2; 22N1O2
01S1O2; 02S1O2

Al. Ksi cia Józefa
Poniatowskiego 1
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

Bz Skarb Pa stwa /
wd. Centralny O rodek Sportu
w Warszawie 00-449
Warszawa, azienkowska 6a

16 3-01-01 13 Wyb. Szczeci skie
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

dr Skarb Pa stwa /
za Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa, Chmielna 120
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1 2 3 4 5 6 7
17 3-01-06 1 25N1O1; 21N1O2

05S1O1; 01S1O2
10S1O1; 06S1O2
07S1O2; 11S1O2
12S1O2; 16S1O2
17S1O2; 22S1O2
23S1O2

Rzeka Wis a
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

Wp Skarb Pa stwa/
za Reg. Zarz d Gospodarki Wod.
w Warszawie 00-533
Warszawa, Mokotowska 63

18 3-01-06 2 25N1O1; 21N1O2 Wyb. Szczeci skie
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

Tk Skarb Pa stwa/
uw. Polskie Koleje Pa stwowe S.A.
00-973 Warszawa, Szcz liwicka 62

19 3-01-06 3 25N1O1; 21N1O2
01S1O2

Wyb. Szczeci skie
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

Bz Miasto Sto eczne Warszawa
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

20 3-01-06 4 21N1O2; 01S1O2
06S1O2; 07S1O2
12S1O2; 17S1O2
23S1O2

Wyb. Szczeci skie
j. ewid.:
dzielnica Praga Po udnie

dr Skarb Pa stwa/
za Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa, Chmielna 120

21 4-14-07 45/1 1N1O2 Kijowska
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

B Skarb Pa stwa/
wd. Polskie Koleje Pa stwowe

22 4-14-07 45/7 1, 2N1O2 Kijowska
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

Tk Skarb Pa stwa/
wd. Polskie Koleje Pa stwowe S. A.
00-973 Warszawa, Szcz liwicka 62

23 4-14-07 45/2 1,2 N1O2 Kijowska
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

Tk
tz

Skarb Pa stwa /
uw Polskie Koleje Pa stwowe S.A.
00-973 Warszawa, Szcz liwicka 62

24 4-14-07 15/1 1 N1O2, 25N2O1,
21N2O2

Brzeska
j. ewid.: Praga Pó noc

Dr ww Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

25 4-14-07 44/1 1,2 N1O2,
22,23N2O2

Kijowska
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

dr Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa, Chmielna 120

26 4-15-07 49/1 5N1O1; 1; 6N1O2;
25N2O1

Targowa
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

dr Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa, Chmielna 120

27 4-15-07 49/2 1; 6N1O2 Targowa
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

dr Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa, Chmielna 120

28 4-15-07 50/3 1N1O2 Kijowska
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

dr Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa, Chmielna 120

29 4-15-07 57 1N1O2 Targowa 20b
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

Bi Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

30 4-15-07 51/2 1N1O2 BEZ NAZWY
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

dr Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

31 4-15-07 52 1N1O2 Kijowska
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

Bz Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

32 4-15-07 51/1 1N1O2 BEZ NAZWY
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

dr Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

33 4-15-07 56 1N1O2 Targowa 20b
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

Bi Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

33 4-15-07 58 1N1O2 Targowa 20a
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

Bi Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

35 4-15-07 54 1; 6N1O2 Targowa
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

B Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

36 4-15-07 60/1 1; 6N1O2 A. Mackiewicza
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

dr Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
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37 4-15-07 61 1, 6N1O2 Targowa

j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

Bi Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

38 4-15-07 51/3 1N1O2 BEZ NAZWY
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

dr Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

39 4-15-07 60/2 1; 6N1O2 A. Mackiewicza
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

dr Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

40 4-15-07 59 1N1O2 A. Mackiewicza 3/5
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

B Miasto Sto eczne Warszawa
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

41 4-15-07 49/4 6N1O2 Targowa
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

dr Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa, Chmielna 120

42 4-15-07 53/1 1N1O2 A. Mackiewicza 11
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

Bi Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

43 4-15-07 49/3 1; 6N1O2 Targowa
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

dr Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa, Chmielna 120

44 4-15-07 1/1 25N2O1; 21N2O2
01N1O2

Brzeska
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

Dr Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

45 4-15-07 43 01N1O2 Kijowska 3
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

Bi Miasto Sto eczne Warszawa 00-950
Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
Centrum Milenium Sp. z o.o.
Warszawa, Poleczki 21

46 4-15-07 53/2 01N1O2  A. Mackiewicza 11
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

Bi Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

47 4-15-07 62 06N1O2 Targowa
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

Ba Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
Stoen Sto eczny Zak ad Energetyczny
S. A. Warszawa, Wybrze e
Ko ciuszkowskie 41

48 4-15-07 55 1N1O2 Targowa 22
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

B Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

49 4-15-06 1 5N1O2; 1; 6;
1O2;  25N2O1

Targowa
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

dr Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa, Chmielna 120

50 4-15-06 94 6N1O2 J. Zamoyskiego
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

Bi Miasto Sto eczne Warszawa
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
Osoba fizyczna

51 4-15-06 95 10N1O1; 6N1O2 J. Zamoyskiego
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

dr Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa, Chmielna 120

52 4-15-08 3 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14,
18, 19, 20, 24,
25N1O1

Rzeka Wis a
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

Wp Regionalny Zarz d Gospod. Wodnej,
00-533 Warszawa, Mokotowska 63

53 4-15-08 8 9, 14, 15, 19,
2, 0, 25N1O1

Wyb. Szczeci skie
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

N Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

54 4-15-08 9 9, 14, 15, 20, 2,
5N1O1, 21N1O2

Wyb. Szczeci skie
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

dr Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa, Chmielna 120
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55 4-15-08 13 10N1O1; 6N1O2 J. Zamoyskiego

j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

dr Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa, Chmielna 120

56 4-15-08 19 20, 25N1O1,
6, 11, 16,
21N1O2

Sokola
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

dr Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa, Chmielna 120

57 4-15-08 20 16, 21N1O2 Sokola
j. ewid.:
dzielnica Praga Pó noc

Bi Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

58 5-04-07 103 3S1O1; 8S1O1
9S1O1

Kruczkowskiego
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

dr Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa, Chmielna 120

59 5-04-07 105 9S1O1; 8S1O1 Park, Budynek,
Ul. Kruczkowskiego Nr 3a
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

dr Miasto Sto eczne Warszawa
Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

60 5-04-07 106 9S1O1; 8S1O1,
13S1O1

Stacja Powi le i Linia PKP
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Tk Skarb Pa stwa
Reprezentowany
przez Prezydenta M. St. Warszawy 00-
950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5,
Polskie Koleje Pa stwowe
Spó ka Akcyjna
00-973 Warszawa, Szcz liwicka 62

61 5-04-07 107/1 8S1O1; 9S1O1
13S1O1

Al. 3 Maja
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

dr Miasto Sto eczne Warszawa
Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

62 5-04-07 107/2 8S1O1; 9S1O1 Al. 3 Maja
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

dr Miasto Sto eczne Warszawa
Prezydent Miasta
Sto ecznego Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

63 5-04-07 108 8S1O1 Smolna 6
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Bi Miasto Sto eczne Warszawa
Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

64 5-04-07 122 8S1O1,12S1O1,
13 S1O1

Smolna
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

dr Miasto Sto eczne Warszawa
Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

65 5-04-07 129 12S1O1 Smolna,
Al. Jerozolimskie
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Bz Miasto Sto eczne Warszawa
Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

66 5-04-07 130 8S1O1; 12S1O1
13S1O1

Al. Jerozolimskie
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

dr Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa, Chmielna 120

67 5-04-08 1/1 3S1O1; 8S1O1
9S1O1

Kruczkowskiego
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

dr Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa, Chmielna 120

68 5-04-08 17 9S1O1 Solec 93
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Bi Miasto Sto eczne Warszawa
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
Samodzielny Publiczny Zespó
Zak adów Opieki Zdrowotnej
Warszawa- ródmie cie
Mokotowska 55 00-542 Warszawa,
Szpital ródmiejski 28-382
Warszawa, Solec 93

69 5-04-08 18 9S1O1 Linia rednicowa PKP
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Tk Skarb Pa stwa
Reprezentowany
przez Prezydenta M. St. Warszawy 00-
950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5,
Polskie Koleje Pa stwowe
Spó ka Akcyjna
00-973 Warszawa, Szcz liwicka 62
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70 5-04-08 19 9S1O1 Kruczkowskiego 8,

Al. 3 Maja 16
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Bi Miasto Sto eczne
Warszawa
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5,
Nordic Park Investment
Spó ka z Ograniczon
Odpowiedzialn. 00-078 Warszawa Pl.
Marsz. Józefa Pi sudskiego 3

71 5-04-08 23/1  3S1O1;  4S1O1
 9S1O1

Solec
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

dr Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

72 5-04-08 101  4S1O1;  9S1O1 Solec 44
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Bi Polskie Koleje Pa stwowe
Spó ka Akcyjna
00-973 Warszawa, Szcz liwicka 62

73 5-04-08 102  4S1O1 Solec 44, 44A
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Skarb Pa stwa
Polskie Koleje Pa stwowe S.A.
00-973 Warszawa, Szcz liwicka 62

74 5-04-08 105  4S1O1 Wyb. Ko ciuszkowskie 25
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Bi Regionalny Zarz d Gospod.
Wodnej w Warszawie 00-533
Warszawa, Mokotowska 63

75 5-04-08 106/1 4S1O1 Wyb. Ko ciuszkowskie
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Bi Skarb Pa stwa
Polskie Koleje Pa stwowe S.A.
00-973 Warszawa, Szcz liwicka 62

76 5-04-08 106/2  4S1O1;  9S1O1 Linia rednicowa PKP
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Tk Skarb Pa stwa
reprezentowany przez Prezydenta
M. St. Warszawy 00-950 Warszawa,
Pl. Bankowy 3/5
Polskie Koleje Pa stwowe
Spó ka Akcyjna
00-973 Warszawa, Szcz liwicka 62

77 5-04-08 107   9S1O1 Solec 38
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

B Skarb Pa stwa
reprezentowany przez Starost
Powiatu Warszawskiego 00-950
Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
Osoby fizyczne
Solec Development 00-394 Warszawa
Spó ka z ograniczon  odpow.

78 5-04-08 108   4S1O1;   9S1O1 Solec
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Bi Skarb Pa stwa
Zgromadzenie Sióstr
Mi osierdzia w. Wincentego A’Paulo
00-355 Warszawa, Tamka 35

79 5-04-08 113/1   4S1O1 Wyb. Ko ciuszkowskie 23
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Bi Ministerstwo Ochrony i Zasobów
Naturalnych 00-922
Warszawa, Wawelska 52/54

80 5-04-08 125/1 24N1O1; 4S1O1
5S1O1; 10S1O1
9S1O1; 25S1O1

Wyb. Ko ciuszkowskie
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

dr Zarz d Dróg Miejskich
00-801 Warszawa, Chmielna 120

81 5-04-08 126 24N1O1; 4S1O1
5S1O1; 10S1O1

Wyb. Ko ciuszkowskie
j. ewid.:
dzielnica
Warszawa ródmie cie

Bz Miasto Sto eczne Warszawa
Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

82 5-04-08 128  4S1O1;  5S1O1 Linia rednicowa PKP
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Tk Skarb Pa stwa
Polskie Koleje Pa stwowe S.A.
00-973 Warszawa,  Szcz liwicka 62

83 5-04-08 129  4S1O1,\;  5S1O1 Wyb. Ko ciuszkowskie 2
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Bi Skarb Pa stwa reprezentowany przez
Starost  Powiatu Warszawskiego
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

84 5-04-08 132 5S1O1 Linia rednicowa PKP
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Tk Skarb Pa stwa
Polskie Koleje Pa stwowe S.A.
00-973 Warszawa, Szcz liwicka 62

85 5-04-08 133 24N1O1; 4S1O1
5S1O1; 10S1O1

Wyb. Ko ciuszkowskie
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Bz Miasto Sto eczne Warszawa
Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
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86 5-04-08 134 10S1O1; 4S1O1

5S1O1; 24N1O1
Rzeka Wis a
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Tr Regionalny Zarz d Gospod. Wodnej,
00-533 Warszawa, Mokotowska 63

87 5-04-08 135 24N1O1; 25N1O1;10,
4 S1O1; 5S1O1;
10S1O1

Rzeka Wis a
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Wp Regionalny Zarz d Gospod. Wodnej,
00-533 Warszawa, Mokotowska 63

88 5-04-08 137/3 9S1O1 Aleja 3 Maja
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Bi Miasto Sto eczne Warszawa
Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

89 5-04-08 137/4 9S1O1 Ul. 3 Maja
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Bi Miasto Sto eczne Warszawa
Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

90 5-04-08 137/5 9S1O1 Ul. 3 Maja
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Bi Miasto Sto eczne Warszawa
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
Nordic Park Investment  Spó ka
z Ograniczon  Odpowiedzialno ci
00-078 Warszawa, Al. Jerozolimskie
56C

91 5-04-08 137/6 9S1O1 Aleja 3 Maja 12
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

Bi Miasto Sto eczne Warszawa
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5,

ródmiejska Spó dzielnia
Mieszkaniowa 00-391
Warszawa, Al. 3 Maja 12

92 5-06-02 1/1 8S1O1; 9S1O1
13S1O1; 14S1O1

Al. 3 Maja
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

dr Miasto Sto eczne Warszawa 00-950
Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
Prezydent Miasta Sto ecznego
Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

93 5-06-01 1 12S1O1; 13S1O1 Aleje Jerozolimskie
j. ewid.:
dzielnica ródmie cie

dr Zarz d Dróg Miejskich,
00-801 Warszawa, Chmielna 120
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OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego:

„Wykonanie dokumentacji projektowej, dokumentacji przetargowej dla robót budowlanych w

ramach projektu przebudowy i budowy (modernizacji) linii rednicowej w uk adzie

dalekobie nym (linia nr 1 i nr 2) i w uk adzie podmiejskim (linia nr 447 i nr 448) na odcinku

Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia cznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem

rednicowym w uk adzie dalekobie nym.

Przebudowa uk adu torowego z podtorzem i robotami oko otorowymi na szlaku linii

podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,926 z przystankami osobowymi Warszawa Powi le

i Warszawa Stadion

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Umowa FS 2004/PL/16/C/PT/006 – 07 z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

      03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

1.2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

1.3 Koncepcja programowo – przestrzenna Tory szlakowe linii rednicowej dla
ruchu podmiejskiego, Bran a torowa – uk ady torowe i lokalizacja peronów

1.4 Mapa sytuacyjno – wysoko ciowa w skali 1:500 wykonana w kwietniu 2009r.
przez:

- Przedsi biorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK Wroc aw Sp. z o. o, ul.
Kasztanowa 18/20, 53-125 Wroc aw. Geodeta uprawniony mgr in . Grzegorz
Szmajda nr upr. 13983 „MGPiB”

- GEOMAR S.A. Zak ad Geodezji w Szczecinie, 70-467 Szczecin ul. Monte Cassino
18a, Geodeta uprawniony mgr in . Przemys aw Solak nr upr. 19693.

1.5 Dokumentacja geologiczno – in ynierska ustalaj ca geotechniczne warunki

posadowienia dla potrzeb opracowania modernizacji linii rednicowej w
uk adzie dalekobie nym (linia nr 1 i 2) oraz w uk adzie podmiejskim (linia nr
447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia – warszawa Zachodnia cznie ze
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stacjami oraz przystankami i tunelem rednicowym w uk adzie dalekobie nym

w Warszawie, opracowania w maju 2009 r. przez GEOTEKO Projekty i
Konsultacje Geotechniczne Sp. z o. o. ul. Wa brzyska 3/5, 02-739 Warszawa.

1.6 Rekonesans terenowy autora projektu w marcu 2009r.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest dostosowanie istniej cego uk adu torowego szlaku do

standardów technicznych przebudowywanej linii rednicowej nr 448 w uk adzie podmiejskim,

dla zapewnienia potrzeb przewozowych po przyj tym uk adzie torowym.

Zakresem tego opracowania obj to odcinek szlaku od ko ca tunelu w uk adzie podmiejskim do

stacji Warszawa Wschodnia Osobowa na którym przewidziano:

- przebudow  uk adu torowego;

- wzmocnienie istniej cego podtorza i pod a gruntowego poza obiektami in ynieryjnymi.

3. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO.

3.1. Lokalizacja

Szlak dwutorowej pierwszorz dnej zelektryfikowanej linii nr 448Warszawa Zachodnia –

Warszawa Wschodnia Osobowa zlokalizowany jest pomi dzy PR-2 i KR-4 w stacji Warszawa

Zachodnia, a ko czy si  w PR -102 oraz w PR – 101 Warszawa Wschodnia Osobowa.

Szlak ten pod wzgl dem zarz dzania podlega ZLK w Warszawie.

Natomiast pod wzgl dem administracyjnym szlak ten przebiega przez dzia ki o nr:

LP OBR B NUMER
DZIA KI

ARKUSZ
MAPY

BLI SZE
OKRE LENIE
PO ENIA

OPISY
YTKÓW

CICIEL /
ADAJ CY

1 2 3 4 5 6
1 5-04-07        106 8S101

9S101
13S101

Stacja „Powi le“
Linia PKP

Tk Skarb Pa stwa
reprezentowany
przez
Prezydenta m.
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st. Warszawy
Polskie koleje
Pa stwowe
spó ka Akcyjna

2 5-04-07 103 3S1O1,
8S1O1,
9S1O1

Kruczkowskiego
j. ewid.:
dzielnica
Warszawa

ródmie cie

dr Zarz d Dróg
Miejskich
Warszawa
Chmielna 120

3 5-04-08 1/1 3S1O1,
8S1O1,
9S1O1

Kruczkowskiego
j. ewid.:
dzielnica
Warszawa

ródmie cie

dr Zarz d Dróg
Miejskich
Warszawa
Chmielna 120

4 5-04-08 18 9S1O1 Linia rednicowa
PKP
j. ewid.:
dzielnica
Warszawa

ródmie cie

Tk Skarb Pa stwa
Reprezentowany
przez
Prezydenta M.
St. Warszawy
Polskie Koleje
Pa stwowe
Spó ka Akcyjna
00-973
Warszawa,
Szcz liwicka
62

5 5-04-08     137/4 9S1O1 Ul. 3 Maja
j. ewid.:
dzielnica
Warszawa

ródmie cie

            Bi Miasto
Sto eczne
Warszawa
Prezydent
Miasta
Sto ecznego
Warszawy
00-950
Warszawa
Pl. Bankowy 3/5

6 5-04-08      137/6 9S1O1 Aleja 3 Maja 12
j. ewid.:
dzielnica
Warszawa

ródmie cie

            Bi Miasto
Sto eczne
Warszawa
00-950
Warszawa
Pl. Bankowy 3/5,

ródmiejska
Spó dzielnia
Mieszkaniowa
Warszawa,
Al. 3 Maja 12
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7 5-04-08 23/1  3S1O1,
 4S1O1,
 9S1O1

Solec
j. ewid.:
dzielnica
Warszawa

ródmie cie

dr Prezydent
Miasta
Sto ecznego
Warszawy
00-950
Warszawa
Pl. Bankowy 3/5

8 5-04-08     106/2  4S1O1,
 9S1O1

Linia rednicowa
PKP
j. ewid.:
dzielnica
Warszawa

ródmie cie

Tk Skarb Pa stwa
Reprezentowany
przez
Prezydenta M.
St. Warszawy
Polskie Koleje
Pa stwowe
Spó ka Akcyjna
00-973
Warszawa,
Szcz liwicka
62

9 5-04-08       125/1 24N1O1
4S1O1
5S1O1
10S1O1
9S1O1
25S1O1

Wybrze e
Ko ciuszkowskie
j. ewid.:
dzielnica
Warszawa

ródmie cie

dr Zarz d Dróg
Miejskich
Warszawa
Chmielna 120

10 5-04-08        126 24N1O1
4S1O1
5S1O1
10S1O1

Wybrze e
Ko ciuszkowskie
j. ewid.:
dzielnica
Warszawa

ródmie cie

Bz Miasto
Sto eczne
Warszawa
Prezydent
Miasta
Sto ecznego
Warszawy
00-950
Warszawa
Pl. Bankowy 3/5

11 5-04-08        128  4S1O1,
 5S1O1

Linia rednicowa
PKP
j. ewid.:
dzielnica
Warszawa

ródmie cie

Tk Skarb Pa stwa
Polskie Koleje
Pa stwowe S.A.
00-973
Warszawa,
Szcz liwicka
62

12 5-04-08       132 5S1O1 Linia rednicowa
PKP
j. ewid.:
dzielnica
Warszawa

Tk Skarb Pa stwa
Polskie Koleje
Pa stwowe S.A.
00-973
Warszawa,
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ródmie cie Szcz liwicka
62

13 5-04-08       133 24N1O1
4S1O1
5S1O1
10S1O1

Wybrze e
Ko ciuszkowskie
j. ewid.:
dzielnica
Warszawa

ródmie cie

Bz Miasto
Sto eczne
Warszawa
Prezydent
Miasta
Sto ecznego
Warszawy
00-950
Warszawa
Pl. Bankowy 3/5

14 5-04-08       134 10S1O1
4S1O1
5S1O1
24N1O1

Rzeka Wis a
j. ewid.:
dzielnica
Warszawa

ródmie cie

Tr Regionalny
Zarz d Gospod.
Wodnej, 00-533
Warszawa
Mokotowska 63

15 5-04-08       135 24N1O1
25N1O1;10,
4 S1O1,
5S1O1
10S1O1

Rzeka Wis a
j. ewid.:
dzielnica
Warszawa

ródmie cie

Wp Regionalny
Zarz d Gospod.
Wodnej, 00-533
Warszawa
Mokotowska 63

16 3-01-
06

1 25N1O1,
21N1O2,
05S1O1,
01S1O2,
10S1O1,
06S1O2,
07S1O2,
11S1O2,
12S1O2,
16S1O2,
17S1O2,
22S1O2,
23S1O2

Rzeka Wis a
j. ewid.:
Dzielnica
Praga Po udnie

Wp
„W  Kolonia...“
Teren pod
budow  Wa u
Miedzeszy skiego
z
nieruchomo ciami

Skarb
Pa stwa/za
Regionalny
Zarz d
Gospodarki
Wodnej w
Warszawie
Mokotowska 63

17 3-01-
01

      2 07N1O2;
06N1O2

Warszawa
Targowa, Wyb.
Szczeci skie
j. ewid.:
dzielnica
Praga Po udnie

         Tk Skarb Pa stwa/
wd. Polskie
Koleje
Pa stwowe S.
A.
Polska
Warszawa
Szcz liwicka
62

18 3-01-     12/2 16N1O2 Warszawa          Bz Skarb Pa stwa/
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01 17N1O2
21N1O2
22N1O2
01S1O2
02S1O2

Al. Ksi cia Józefa
Poniatowskiego 1
j. ewid.:
dzielnica
Praga Po udnie

wd. Centralny
rodek Sportu

w
Warszawie
Polska
Warszawa

azienkowska 6
a

19 4-15-08 19 20,
25N1O1,
6, 11, 16,
21N1O2

Sokola
j. ewid.:
dzielnica
Praga Pó noc

dr Zarz d Dróg
Miejskich
Warszawa
Chmielna 120

20 3-02-
01

26 07N1O2,
06N1O2,

Warszawa
Targowa
j. ewid.:
dzielnica
Praga Po udnie

          dr Skarb Pa stwa/
za Zarz d Dróg
Miejskich
Warszawa
Chmielna 120

21 3-02-01        1 22N2O2,
23N2O2,
02N1O2,
03N1O2,
01N1O2,
06N1O2,
07N1O2

Warszawa rej.
stacji
W-wa Wsch.
Osob.
j. ewid.:
dzielnica
Praga Po udnie

          Tk Skarb Pa stwa/
wd. Polskie
Koleje
Pa stwowe S.
A.
Polska
Warszawa
Szcz liwicka
62

cicieli/W adaj cych w/w dzia ek podano w kolumnie nr 6 tabeli zamieszczonej powy ej.

Lokalizacj  w/w szlaku przedstawiono na rys nr T-2,1÷T-2.4.

3.2. Ogólna charakterystyka szlaku.

Linia kolejowa nr 448 Warszawa Zachodnia – Warszawa Rembertów to linia pierwszorz dna,

dwutorowa, zelektryfikowana. Pocz tek linii nr 447 Warszawa Zachodnia – Grodzisk

Mazowiecki oraz linii nr 448 Warszawa Zachodnia – Warszawa Rembertów zlokalizowany jest

w stacji Warszawa Zachodnia w km 2,396. Na pocz tkowym odcinku tego szlaku tory biegn

na wspólnym torowisku równolegle do torów szlakowych linii  nr 1 Warszawa Centralna –
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Katowice szlak Warszawa Centralna - Warszawa Zachodnia z jednej strony, a z drugiej strony

do linii WKD Warszawa ródmie cie WKD – Warszawa Zachodnia .

Na dalszym odcinku tory szlakowe nr 3 i 4 biegn  równolegle do torów nr 1 i 2 linii nr 2

Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia Osobowa.

3.3. Przebieg torów szlakowych – konstrukcja nawierzchni torowej.

Na odcinku od ko ca tunelu rednicowego podmiejskiego tj. od km 1,680 do stacji Warszawa

Wschodnia Osobowa równolegle do torów nr 3 i 4 linii nr 448 biegn  tory nr 1 i 2 linii nr 2

Warszawa Centralna – Terespol, gdzie zlokalizowane s :

- odcinek od 1,680 do km 1,898 to tory biegn ce wzd  peronów zewn trznych P.O.

Warszawa Powi le o nawierzchni z szyn typu S49 z przytwierdzeniem typu „K” do

podk adów drewnianych u onych na warstwie t ucznia. Wyremontowane powierzchnie

peronu biegn  na wysoko ciach od 0,8m do 0,86m w stosunku do g ówki szyny.

-  nast pnie odcinek od km 1,898 do km 2,1+61,50 to tory biegn ce po nasypie gdzie

krzy uj  si  wiaduktami kolejowymi:

 z ul. Leona Kruczkowskiego - km 1.900 + 058,00

 z ul. Solec - km 1,900 + 226

 z Wybrze em Ko ciuszkowskim – km 2,039 oraz w km 2,148

- kolejny odcinek od km 2,1+61,50 do km 2,6+31,50 stanowi most stalowy nad rzek  Wis a

w km 2,399 pod którym przebiega ul. Wybrze e Ko ciuszkowskie  ul. Wybrze e

Szczeci skie.

- odcinek od km 2,6+31,50 do stacji Warszawa Wschodnia Osobowa biegnie po nasypie

gdzie od km 3,090 do km 3,290 zlokalizowane s  perony zewn trzne przystanku

osobowego Warszawa Stadion. Na odcinku od ko ca mostu na Wi le do stacji Warszawa

Wschodnia Osobowa tor ma nawierzchni  typu S-49 z przytwierdzeniem typu „K” do

podk adów drewnianych u onych na warstwie gr. 0,3m z t ucznia.

Tory szlakowe tego odcinka krzy uj  si  w formie wiaduktów kolejowych z:

 ul. Wybrze e Ko ciuszkowskie  – km 2,148

 Wybrze em Szczeci skim – km 2,655

 dojazdem do Stadionu Narodowego  (ul. Sokola) – km 3,010

 doj cie do po stadion – km 3,326

 ul. Zamoyskiego – km 3,532

 ul. Targow  – km 3,654
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Wyst puj ce promienie uków na omawianym szlaku zawieraj  si  od R=246m

do R=897m. Rozstawy osiowe torów szlakowych pomi dzy torami 3S a 4S wynosz  od

3,60m do 12,35m. Natomiast mi dzytorze pomi dzy liniami 1 i 4 a lini  448 zawieraj  si  w

granicach od 4,75m do 20,00m. Szczegó owo przebieg omawianych torów szlakowych

pokazano na rys. nr od T-2.1 do T-2.4.

 3.4. Urz dzenia dla obs ugi podró nych.

Na omawianym odcinku szlaku obs uga podró nych odbywa si :

- na przystanku osobowym Warszawa Powi le w km 1,790 gdzie istniej  perony

jednokraw dziowe zewn trzne przy torach nr 3 i 4.

Doj cie do peronów schodami i tunelem z ul.  Smolnej.

- na przystanku osobowym Warszawa Stadion w km 3,338 gdzie istniej  perony

jednokraw dziowe zewn trzne przy torach nr 3 i 4.

Doj cie do peronów tunelem w km 3,326.

 3.5. Obiekty In ynieryjne.

Na omawianym od ko ca tunelu rednicowego w uk adzie podmiejskim tj. od km 1,680 do

Warszawa G ówna Osobowa linii nr 448 wyst puj  takie obiekty in ynieryjne jak:

- przystanek osobowy Warszawa Powi le w km 1,790 z dwoma peronami zewn trznymi

jednokraw dziowymi o wysoko ci do 0,9m. Doj cie do przystanku osobowego;

- wiadukt kolejowy w km 1,900+058 nad ul. Kruczkowskiego

- wiadukt kolejowy w km 1,900 +226 nad ul. Solec;

- wiadukt kolejowy w km 2,039 nad ul. Wybrze e Ko ciuszkowskie;

- wiadukt kolejowy w km 2,148 nad ul. Wybrze e Ko ciuszkowskie;

- most stalowy w km 2,399 nad rzek  Wis a;

- wiadukt kolejowy w km 2,655 nad ul. Wybrze e Szczeci skie;

- wiadukt kolejowy w km 3,010 doj cie do Stadionu Narodowego (ul. Sokola);

- przystanek osobowy Warszawa Stadion w km 3,338 z dwoma peronami zewn trznymi

jednokraw dziowymi;

- przej cie pod torami oraz doj cie do p.o. Warszawa Stadion w km 3,326;

- wiadukt kolejowy w km 3,532 nad ul. Zamojskiego;

- wiadukt kolejowy w km 3,654 nad ul. Targow .

W/w obiekty in ynieryjne szczegó owo przedstawiono na rys. nr T-2.1 do T-2.4, oraz na rys.

nr T-3.1 do T-3.2
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3.6. Uzbrojenie terenu.

Uzbrojenie terenu ustalono w oparciu o map  syt – wys. wymieniono w pkt 1.4 niniejszego opisu.

Uzbrojenie podziemne to :

- km 1,694 kolektor k600

- km 1,699 kolektor k150

- km 1,723 kolektor k800

- km 1,883 wodoci g WA150

- km 1,918 kabel tA

- km 1,926 4tA

- km 1,927 kabel 3eAZRK

- km 1,900+200 kabel eA

- km 1,900+266 kabel 2eAZRK

- km 1,900+281 kabel 2eAZRK

- km 1,900+308 kabel eAN

- km 2,008 kabel 2eAZRK

- km 2,082 kabel etA

- km 2,100 kabel 3eA

- km 2,102 kabel e

- km 2,115 kabel eAZRK

- km 2,679 kabel eA

- km 2,708 kabel 3eA

- km 2,710 kabel 4eA

- km 2,726 kabel eAWN

- km 3,088 kable tA

- km 3,125 kabel eA

- km 3,196 kabel eA

- km 3,219 wodoci g WA150

- km 3,270 kabel eA

- km 3,286 kabel 2eA

- km 3,295 kana  kB

- km 3,337 kana  ePNN

- km 3,457 kabel eA

- km 3,564 kabel shp

- km 3,598 kabel 3pE3

- km 3,707 kabel 3eAZRK
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- km 3,709 kabel e

- km 3,712 kabel tA

- km 3,783 kabel 3eAZRK

- km 3,789 kabel eAN

- km 3,829 kabel eA

- km 3,846 kabel 2eAZRK

- km 3,875 wodoci g wA150

- km 3,879 kabel e

- km 3,894 kabel eAZRK

Uzbrojenie naziemne :

- tunel rednicowy od km 0,404 do km 1,680;

- obiekty in ynieryjne  wymienione w pkt 3.5 niniejszego opisu;

- sie  trakcyjna.

- perony wraz z infrastruktur

Przebieg istniej cego uzbrojenia podziemnego jak i  lokalizacja naziemnego

szczegó owo pokazano na rys T-2.1÷T-2.4

 3.7 Warunki gruntowo – wodne

3.7.1 Lokalizacja

Pod wzgl dem geomorfologicznym teren inwestycji jest zró nicowany. Obejmuje zarówno

wysoczyzn  polodowcow  jak i dolin  rzeki Wis y. Obszar od stacji Warszawa Zachodnia do

p.o. Powi le znajduje si  w obr bie zdenudowanej wysoczyzny morenowej. Wysoczyzn

ogranicza kraw  pionowa o wysoko ci wzgl dnej 12m W pobli u stacji Warszawa Zachodnia

trasa linii rednicowej przecina tzw. rynn oliborsko – szcz liwick , która przebiega w

uk adzie pó noc – po udnie. Teren od kraw dzi wysoczyzny do rzeki Wis a oraz po prawej

stronie rzeki Wis y, od ul. Targowej do stacji Warszawa Wschodnia znajduje si  w obr bie

tarasu nadzalewowego ni szego (praskiego), którego poziom wynosi 6 ÷ 9m nad poziom „0”

Wis y. Obszar od rzeki Wis y do ul. Targowej po ony jest na tarasie zalewowym wy szym,

którego powierzchnia znajduje si  na wysoko ci 4 ÷ 7m nad poziom „0” Wis y.
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3.7.2 Przyj ta metoda bada

Rozpoznanie pod a i podtorza kolejowego pod wzgl dem geotechnicznym ustalono

w oparciu o:

- badania georadarowe;

- otwory badawcze;

- sondowania;

- badania laboratoryjne.

Prace te zosta y wykonanie przez firm  „GEOTEKO” Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp.

z o. o, 02-739 Warszawa, ul. Wa brzyska 3/5.

3.7.3 Budowa geologiczna (charakterystyka warunków geologiczno –
in ynierskich)

ównym utworem nawierzchni podczas bada  terenowych na torowisku linii rednicowej by y

nasypy antropogeniczne. Wierzchni  warstw  nasypów stanowi t ucze  o zmiennej mi szo ci

od 0,3m do 1,0m. Na odcinku od p.o. Powi le do rzeki Wis y tory biegn  po nasypie o

mi szo ci do 7m i u one s  na warstwie t ucznia o grubo ci od 0,5 ÷1,2m. Poni ej warstwy

ucznia wydzielono warstw  nasypów gliniastych zalegaj cych na glinach piaszczystych, a

bli ej rz. Wis y na nasypach piaszczysto-gliniastych i osadach rzecznych(piaskach i namu ach).

Natomiast odcinek od rzeki Wis y do Warszawy Wschodniej Osobowej przebiega po nasypie o

wysoko ci od 4m do 7m. Pod nawierzchni  torow  wyst puje warstwa t ucznia o mi szo ci od

0,5 ÷ 0,6m, a pod ni  wyst puj  wy cznie osady piaszczyste z niewielkimi domieszkami

utworów spoistych. Natomiast poni ej nasypów zalega trudny do rozdzielenia kompleks

osadów rzecznych holocenu. Osady te w strefie stropowej tworz  mady gliniaste, a g biej

wyst puj  piaski o ró nej granulacji z domieszk wirów i otoczaków.

3.7.4 Warunki hydrogeologiczne

W rejonie p.o. Warszawa Powi le stwierdzono wyst powanie wody na g boko ci 0,8 ÷ 1,2m

p.p.t. pochodz  najprawdopodobniej z warstwy drena u lub soczewek i przewarstwie

piaszczystych w obr bie glin. W rejonie stacji Warszawa Wschodnia wod  gruntow

nawiercono na g boko ci 5 ÷ 9m (w zale no ci od ukszta towania terenu) co odpowiada

rz dnej 2,5 ÷ 3,5 m nad poziom „0” Wis y.
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3.7.5 Analiza stateczno ci skarp

Dla oblicze  stateczno ci skarp nasypu przyj to przekroje o najbardziej niekorzystnych

warunkach takich jak:

- wysoko  nasypu

- pochylenie skarpy

- niekorzystne warunki gruntowo – wodne

Analiz  stateczno ci istniej cych skarp wykonano przy zastosowaniu programu

komputerowego SLOPE metod  GLE opart  na analizie stanu równowagi granicznej, gdzie

przestrze  obliczeniowa dzielona jest na pionowe paski. W obliczeniach za ono

wyst powanie ko owej powierzchni po lizgu.

   Wyliczone wspó czynniki stateczno ci Fs kszta tuje si  w granicach od 1,353 do 1,778. Wg

autora dokumentacji geologiczno – in ynierskiej wymienionej w pkt 3.9.2 niniejszego opisu,

który wykona  w/w obliczenia stateczno ci, to istniej ce skarpy nasypów nie wymagaj

wzmocnie .

3.7.6 Wnioski

Na podstawie bada  geologicznych mo na stwierdzi , e pod warstw  t ucznia wyst puj

piaski gliniaste, gliny lub piaski ze wirem i otoczakami o mi szo ci 0,3m u one na glinach

piaszczystych lub piaskach gliniastych.

Projektowan  inwestycj  wg Rozporz dzenia Ministra Spraw -wewn trznych i Administracji z

dn. 24 wrze nia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia

obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839) grunty pod a nale y zaliczy  do II –ej

kategorii geotechnicznej w warunkach z onych.

Szczegó owo warunki gruntowo-wodne przedstawiono w dokumentacji geologiczno –

in ynieryjnej wymienionej w pkt. 1.4 niniejszego opisu.
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4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

4.1. Parametry techniczne na szlaku.

Parametry techniczne szlaku na linii nr 448 przyj to w oparciu o Rozporz dzenie nr 987

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 wrze nia 1998r w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiada  budowle kolejowe i ich usytuowanie przewiduje si

dla:

- linia kolejowa pierwszorz dna, dwutorowa, zelektryfikowana

- maksymalna pr dko  V= 60km/h

- maksymalny dopuszczalny nacisk na o  – 221kN

- minimalny istniej cy rozstaw osiowy torów szlakowych 3,60 m

     (wymagany 4,00m na prostej)

- nawierzchnia torowa toru bezstykowego z szyn typu 49E1 z przytwierdzeniem typu SB dla

podk adów strunobetonowych typu PS83 u onych na warstwie grubo ci 0,30m t ucznia

o frakcji 31,5÷50mm kl. I gat. 1 o wytrzyma ci na ciskanie  160MPa, w tym dolna

warstwa o grubo ci o,2m t ucznia z istniej cej warstwy po oczyszczeniu.

- warstwa ochronna minimalna gr. 0,3m z niesortu kamienia twardego o frakcji 0-31,5mm

odcinkowo zbrojonej na ½  wysoko ci geosiatk  o wytrzyma ci na

zerwanie wzd ne  60kN/mb u ona na geow ókninie separacyjnej o wytrzyma ci na

rozci ganie 16kN/m

- na wiaduktach dla zabudowy szyn odbojnicowych zostan  u yte podk ady

strunobetonowe PS-93M

-   na ukach o R 300m szyna odbojnicowa S49 na p ycie siedmiootworowej P b4888 lub

PKB, przytwierdzenie typu „K” podk ady drewniane typu IB z drewna twardego AZOBE

Nawierzchnia z szyn typu 49E1 na d ugo ci mostu stalowego nad rzek  Wis  przytwierdzona do

podrozjazdnic drewnianych zostanie wykonana wed ug projektu bran y konstrukcyjnej.
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4.2. Uk ad geometryczny torów szlakowych.

Uk ad geometryczny projektowanych torów szlakowych nie zmienia si  w stosunku do

istniej cego z wyj tkiem w czenia w stacj  Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia

Osobowa, gdzie dokonano korekty rozstawów stacyjnych w celu uzyskania minimalnych

rozstawów osi torów na których znajduj  si  perony, które musz  by  dostosowane do obs ugi

osób niepe nosprawnych. Natomiast na szlakach niemo liwa jest korekta istniej cej geometrii

torów ze wzgl du na:

-    istniej ce wiadukty kolejowe

-   tunel rednicowy w uk adzie podmiejskim

-   most stalowy nad rzek  Wis a

-   istniej ce torowisko znajduj ce si  na wysokim nasypie kolejowym

- uk ad torowy w stacji Warszawa Wschodnia Osobowa

Szczegó owo przebieg omawianych torów szlakowych przedstawiono na rys. nr T-2.1 do T-2.4

Dla przyj tych w niniejszym projekcie parametrów uków R i L dokonano sprawdzenia :

Dane ; V max, R i LKp

- ustalenie minimalnego promienia uku :

Vmax
  R min =          [  m]

Q dop + q/s x h

- ustalenie minimalnej d ugo ci uku ko owego :

Vmax
K o  =          [  m  ]

2,5
- ustalenie minimalnej przechy ki :

11,8 V2 max
hmin =        -  90   [  mm  ]

R
- ustalenie warto ci niezrównowa onego przyspieszenia :

  Vp
2    h

a od r =      -        dop  a od r 0,8 m/s2 dla V < 160 km/h
 R     153

- ustalenie dopuszczalnego przyrostu przyspieszenia bocznego dla uków z krzywymi
przej ciowymi :

a Vmax
  =              dop = 0,5 m/s3

3,6 LKp
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- ustalenie dopuszczalnego przyrostu przyspieszenia bocznego dla uków bez krzywych
przej ciowych :

0,0214 V3

  =              dop = 0,5 m/s3

b    R

- ustalenie dopuszczalnej pr dko ci podnoszenia ko a na rampie :

V max x h
f   =               gdzie  f dop = 35 mm/s

 3,6 x L Kp

- ustalenie warto ci przesuni cia uku do wewn trz, która wynika z zastosowania krzywych

przej ciowych :

( L Kp )2

n1 =  n2 =
24 R

Dla W16 przyj to ;

R = 830m  L1 =  15  m  L2 =  15m         Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  0  mm        przyjeto  h   =  0  mm
     830

    ( 16,67 )2   0
aodsr =      -     =  0,335  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     830    153

    0,335 x  60
 =           =  0,279  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

    3,6 x 20

    60 x 0
f  =           =  0  mm/s       przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 15

     (15)2                  (15)2

n1 =           =  0,0113  m       n2 =     = 0,0113 m
    24  x  830                  24  x  830
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Dla W17 przyj to ;

R = 600m  L1 =  15  m  L2 =  15m         Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  0  mm        przyjeto  h   =  0  mm
     600

    ( 16,67 )2   0
aodsr =      -     =  0,463  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     600     153

    0,463 x  60
 =           =  0,383  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

    3,6 x 15

    60 x 0
f  =           =  0  mm/s       przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 15

     (15)2                  (15)2

n1 =           =  0,0156  m       n2 =     = 0,0156 m
    24  x  600                  24  x  600

Dla W18 przyj to ;

R = 500m  L1 =  30  m  L2 =  30m         Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  0  mm        przyjeto  h   =  0  mm
     500

    ( 16,67 )2   0
aodsr =      -     =  0,556  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     500   153
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    0,556 x  60
 =           =  0,309  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

    3,6 x 30

    60 x 0
f  =           =  0  mm/s       przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 30

     (30)2                  (30)2

n1 =           =  0,075  m       n2 =      =  0,075  m
    24  x500                  24  x  500

Dla W19 przyj to ;

R = 500m  L1 =  30  m  L2 =  30m         Vmax = 60 km/h = 16,67 m/si

ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  0  mm        przyjeto  h   =  0  mm
     500

    ( 16,67 )2   0
aodsr =      -     =  0,556  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     500     153

    0,556 x  60
 =           =  0,309  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

    3,6 x 30

    60 x 0
f  =           =  0  mm/s       przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 30

     (30)2                 (30)2

n1 =           =  0,075  m       n2 =      =  0,075  m
    24  x  500                  24  x  500

Dla W20 przyj to ;

R = 897m  L1 =  20  m  L2 =  20m         Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5
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    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  0  mm        przyjeto  h   =  0  mm
     897
    ( 16,67 )2   0
aodsr =      -     =  0,31  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     897    153

    0,31 x  60
 =           =  0,258  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

    3,6 x 20

    60 x 0
f  =           =  0  mm/s       przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 20

    (20)2                  (20)2

n1 =           =  0,019  m       n2 =      =  0,019  m
    24  x  897                  24  x  897

Dla W21 przyj to ;

R = 893m  L1 =  20  m  L2 =  19,60m        Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  0  mm        przyjeto  h   =  0  mm
     893

    ( 16,67 )2   0
aodsr =      -     =  0,311  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     893    153

    0,311 x  60
 =           =  0,265  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

    3,6 x 19,6

    60 x 0
f  =           =  0  mm/s       przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 19,6

     (20)2                 (19,6)2

n1 =           =  0,019  m       n2 =      =  0,019  m
    24x  893                          24  x  893
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Dla W22 przyj to ;

R = 670m  L1 =  20  m  L2 =  41,2m         Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  0  mm        przyjeto  h   =  0  mm
     670

    ( 16,67 )2   0
aodsr =      -     =  0,415  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     670    153

    0,415 x  60
 =           =  0,346  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

    3,6 x 20

    60 x 0
f  =           =  0  mm/s       przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 20

    (20)2                  (41,2)2

n1 =           =  0,025  m       n2 =      =  0,106  m
    24  x  670                  24  x  670

Dla W23 przyj to ;

R = 664m  L1 = 19,6 m L2 =  43m         Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  0  mm        przyjeto  h   =  0  mm
     664

    ( 16,67 )2   0
aodsr =      -     =  0,419  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     664    153
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    0,419 x  60
 =           =  0,356  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

    3,6 x 19,6
    60 x 0
f  =           =  0  mm/s       przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 19,6

    (19,6)2                  (43)2

n1 =           =  0,024  m       n2 =      =  0,116  m
    24  x  664                  24  x  664

Dla W24 przyj to ;

R = 559m  L1 =  40  m  L2 =  47m         Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  0  mm        przyjeto  h   =  0  mm
     559

    ( 16,67 )2   0
aodsr =      -     =  0,497  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     559    153

    0,497 x  60
 =           =  0,207  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

    3,6 x 40

    60 x 0
f  =           =  0  mm/s       przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 40

    (40)2                  (47)2

n1 =           =  0,119  m       n2 =      =  0,165  m
    24  x  559                  24  x  559

Dla W25 przyj to ;

R = 539m  L1 =  45  m  L2 =  55m         Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5
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    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  0  mm        przyjeto  h   =  0  mm
     539

    ( 16,67 )2   0
aodsr =      -     =  0,515  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     539    153

    0,515 x  60
 =           =  0,19  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

    3,6 x 45

    60 x 0
f  =           =  0  mm/s       przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 45

    (45)2                  (55)2

n1 =           =  0,157  m       n2 =      =  0,234  m
    24  x539                 24  x  539

Dla W26 przyj to ;

R = 481,4m  L1 =  15  m  L2 =  11m         Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  0  mm        przyjeto  h   =  0  mm
     481,4

    ( 16,67 )2   0
aodsr =      -     =  0,577  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     481,4    153

    0,577 x  60
 =           =  0,473  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

    3,6 x 15

    60 x 0
f  =           =  0  mm/s       przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 20

    (15)2                  (11)2

n1 =           =  0,0194  m       n2 =     = 0,0105 m
    24  x481,4                  24  x  481,4
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Dla W27 przyj to ;

R = 490,8m  L1 =  10  m  L2 =  10m         Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  0  mm        przyjeto  h   =  0  mm
     490,8

    ( 16,67 )2   0
aodsr =      -     =  0,566  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

       490,8    153

    0,0214 x  (60 )3

 =           =  0,470  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

    20 x 490,8

    60 x 0
f  =           =  0  mm/s       przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 10

     (10)2                     (10)2

n1 =           =  0,0084  m       n2 =     = 0,0084 m
24x 490,8 24 x 490,8

Dla W28 przyj to ;

R = 507m  L1 =  11  m  L2 =  11m         Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  0  mm        przyjeto  h   =  0  mm
     507

    ( 16,67 )2   0
aodsr =      -     =  0,548  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     507     153

    0,0214 x  60
 =           =  0,455  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

    20 x 507
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    60 x 0
f  =           =  0  mm/s       przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 11

    (11)2                  (11)2

n1 =           =  0,0099  m       n2 =     = 0,0099 m
    24  x  507                 24  x  507

Dla W29 przyj to ;

R = 515m  L1 = 11m  L2 =  15m         Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  0  mm        przyjeto  h   =  0  mm
     515

    ( 16,67 )2   0
aodsr =      -     =  0,539  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     515     153

    0,0214 x ( 60 )3

 =           =  0,116  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

     20 x 2000

    60 x 0
f  =           =  0  mm/s       przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 15

     (11)2                    (15)2

n1 =           =  0,0098  m       n2 =     = 0,0182 m
24  x  515                       24  x  515

Dla W30 przyj to ;

R = 600m  L1 =  0   L2 =  0         Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  0  mm        przyjeto  h   =  0  mm
     600
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    ( 16,67 )2   0
aodsr =      -     =  0,463  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     600     153

    0,0214 x ( 60 )3

 =           =  0,385  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

     20 x 600

    60 x 0
f  =           =  0  mm/s       przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 0

     02                   02

n1 =           =  0  m         n2 =      =  0  m
    24  x  600                      24  x  600

Dla W31 przyj to ;

R = 600m  L1 =  0  m  L2 =  0m         Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  215,33m
      9,81
    0,8  +     x  0,075
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =      -   90  = 0 mm           przyjeto h  = 0 mm
     600

    ( 16,67 )2       0
aodsr =      -     =  0,463  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     600           153

    0,5463 x  60
 =           =  0  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

    3,6 x 0

    60 x 0
f  =           =  0  mm/s       przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 0

     (0)2                 (0)2

n1 =           =  0m            n2 =      =  0  m
    24  x600                  24  x  600
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Dla W32  przyj to ;

R = 250m  L1 =  72  m  L2 =  0m         Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  79,92  mm        przyjeto  h   =  80  mm
     250

    ( 16,67 )2   80
aodsr =      -     =  0,589  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     250     153

    0,589 x  60
 =           =  0,136  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

    3,6 x 72

    60 x 80
f  =           =  18,51  mm/s      przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 72

     (72)2                  (0)2

n1 =           =  0,8640  m       n2 =      =  0m
    24  x  250                  24  x  250

Dla W33 przyj to ;

R = 251m  L1 =  67  m  L2 =  0m         Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  79,24  mm       przyjeto  h   =  80  mm
          251

    ( 16,67 )2   80
aodsr =      -     =  0,584  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     251     153

    0,584 x  60
 =           =  0,145  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

    3,6 x 67
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    60 x 80
f  =           =  19,90  mm/s      przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 67

    (67)2                      (0)2

n1 =           =  0,7452  m       n2 =      =  0  m
    24  x  251                  24  x  251

Dla W34 przyj to ;

R = 264m  L1 =  0  m  L2 =13,65m        Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  70,90  mm      przyjeto  h   =  80  mm
     264

    ( 16,67 )2   80
aodsr =      -     =  0,53  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     264      153

        0,53 x  60
 =           =  0m/s3              przy dop   = 0,5 m/s3

          3,6 x 0

     60 x 0
f  =           =  0  mm/s           przy  dop  f   =  35  mm/s
       3,6 x 0

     (0)2                  (13,65)2

n1 =           =  0m               n2 =      =  0,0294  m
    24 x 264                           24 x 264

Dla W35 przyj to ;

R = 259,3m  L1 =  0   L2 =  12,5         Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5
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    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  73,82  mm      przyjeto  h   =  80  mm
         259,3

    ( 16,67 )2     80
aodsr =      -     =  0,548  m/s2     przy dop adsr = 0,8 m/s2

     259,3      153

    0,548 x 60
 =           =  0  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

       3,6 x 0

    60 x 0
f  =           =  0  mm/s       przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 0

     02                  (12,5)2

n1 =           =  0  m         n2 =     = 0,0251 m
    24  x  259,3                    24  x  259,3

Dla W36 przyj to ;

R = 390 m  L1 = 13,65m  L2 = 10m            Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  18,92  mm      przyjeto  h   =  55  mm
         390

    ( 16,67 )2     55
aodsr =      -     =  0,353  m/s2       przy dop adsr = 0,8 m/s2

     390       153

    0,353 x 60
 =           =  0,43  m/s3      przy dop   = 0,5 m/s3

       3,6 x 13,65

    60 x 25
f =          = 30,52 mm/s       przy dop f  = 35 mm/s
    3,6 x 13,65

       (13,65)2                   (10)2

n1 =           =  0,0199  m       n2 =     = 0,0107 m
    24  x  390                        24  x  390
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Dla W37 przyj to ;

R = 441m  L1 = 12,5m  L2 =  53m       Vmax = 60 km/h = 16,67 m/s

i ustalono parametry :

     ( 16,67 )2

Rmin =          =  347,4m
      9,81
    0,8  +     x  0
      1,5

    11,8 x( 60 )2

hmin =       -    90   =  6,32  mm          przyjeto  h   =  55  mm
         441

    ( 16,67 )2     55
aodsr =      -     =  0,271  m/s2        przy dop adsr = 0,8 m/s2

     441       153

    0,271 x 60
 =           =  0,361  m/s3     przy dop   = 0,5 m/s3

       3,6 x 12,5

    60 x 25
f  =           =  33,3  mm/s      przy  dop  f   =  35  mm/s
    3,6 x 12,5

    (12,5)2                  (60)2

n1 =           =  0,0148  m       n2 =     = 0,2654 m
    24 x 441                            24 x 441

Z powy szego wynika e przyj te parametry uków poziomych dla za onej pr dko ci

spe niaj  wymagania w zakresie geometrii torów. Na tym odcinku wielko ci uków poziomych

zawieraj  si  od R=261m do R=897m.

Na omawianym szlaku od km 1,9 do km 2,0 wyst puje „setka niemierna” której d ugo ci

wynosi 398,7mb.

Szczegó owo przebieg torów w planie przedstawiono na rys. nr T-2.1 do T-2.4
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4.3. Przebieg niwelety torów szlakowych.

Przebieg niwelety na omawianych torach nie ulega zmianie w stosunku do istniej cego ze

wzgl du na:

 - rz dne wysoko ciowe przebudowanej nawierzchni torowej w tunelu rednicowym uk adu

      podmiejskiego

 - rz dne wysoko ciowe g ówek szyn torów na mo cie stalowym nad rzek  Wis a.

 - istniej ce rz dne torowiska znajduj cego si  na wysokim korpusie nasypu kolejowego

Ponad to na przebieg niwelety torowiska ma równie  wp yw istniej ce zagospodarowanie terenu

przyleg e do w/w torów szlakowych. Dla projektowanych warto ci pochylenia niwelety torów

przekraczaj cych 6‰ na odcinku od km 2,655 do km 2,980 jak i warto ci na za omach niwelety

przekraczaj cych 5‰ nale y uzyska  odst pstwo Dz.U. nr 151 z dn. 15 grudnia 1998r poz 987 w

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budowle kolejowe i ich usytuowanie

§37 pkt 2 i §38 pkt 3.1.

Szczegó owo przebieg niwelety torów przedstawiono na rys. nr T-3.1 do T-3.2

4.4. Przekrój poprzeczny - konstrukcja nawierzchni torowej wraz z wzmocnieniem
pod a.

Ze wzgl du na rodzaj nawierzchni torowej wyst puj cej w uk adzie torowym podmiejskim

szlak podzielono na odcinki:

- tor nr 3 i 4 od km 1,680 do km 1,700 stanowi odcinek przej ciowy pomi dzy istniej

nawierzchni  w tunelu podmiejskim któr  stanowi elbetowa p yta no na, a konstrukcja o

nawierzchni t uczniowej wg opracowania bran y konstrukcyjnej. Na odcinku tym wyst puj

równie  szyny przej ciowe 60E1/49E1 o d ugo ci 20mb.

- tory nr 3 i 4 od km 1,700 do km 2,1+61,50 to odcinek szlaku pomi dzy tunelem a rz. Wis a.

Na tym odcinku nawierzchnia torowa zbudowana jest z szyn typu 49E1 z przytwierdzeniem

typu SB do strunobetonowych podk adów typu Ps83 u onych na warstwie t ucznia gr. 0,3m,

w tym warstwa o gr. 0,15m z t ucznia starou ytecznego oczyszczonego. Na tym odcinku

wyst puj  takie obiekty jak:

- km 1,900+058 wiadukt kolejowy nad ul. Kruczkowskiego, gdzie skrajnia pionowa pomi dzy

projektowan  rz dn  g ówki szyny a istniej  gór  konstrukcji wiaduktu wynosi 0,68m;
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- km 1,900+226 wiadukt kolejowy nad ul. Solec gdzie skrajnia pionowa pomi dzy

projektowan  rz dn  g ówki szyny a istniej  konstrukcj  wiaduktu wynosi 0,70m;

- km 2,039 wiadukt kolejowy nad ul. Wybrze e Ko ciuszkowski, gdzie skrajnia pionowa

projektowana rz dnej g ówki szyny, a konstrukcja wzmacniaj ca wiaduktu wynosi 0,76m;

- km 2,148 wiadukt kolejowy nad ul. Wybrze e Ko ciuszkowskie gdzie skrajnia pionowa

pomi dzy projektowan  rz dn  g ówki szyny a konstrukcj  wzmacniaj  wiadukt wynosi

0,75m;

- km 2,1+61,50 przyczó ek mostu stalowego nad rz. Wis a.

Na odcinku tym w torach szlakowych nr 3 i 4 wyst puje w podtorzu mata antywibracyjna o

grubo ci 25mm zamiast geow ókniny od km 1,9+032 do km 1,9+380 w celu zabezpieczenia

przyleg ych do torów budynków mieszkalnych przed drganiami od przeje aj cych

poci gów.

Przed i za w/w obiektami nale y wykona  odcinki przej ciowe na d ugo ci po 20mb

likwiduj ce tzw. „efekt progowy”.

- km 2,399 most stalowy nad rz. Wis a o rozpi to ci 470mb z nawierzchni  torow  z szyn

typu 49E1 na mostownicach drewnianych wg opracowania bran y mostowej.

Odcinek szlaku linii nr 448 od ko ca mostu nad rz. Wis a tj. km 2,6+31,50 do stacji Warszawa

Wschodnia Osobowa gdzie tor nr 3 ko czy si  w km 3,7+86,40 a tor nr 4 w km 3,8+96,20

przebiega na wysokim nasypie i krzy uje si  z obiektami in ynieryjnymi;

- km 2,655 wiadukt kolejowy nad ul. Wybrze e Szczeci skie, gdzie skrajnia pionowa

pomi dzy projektowan  g ówk  szyny a projektowanym wzmocnieniem konstrukcji wiaduktu

wynosi 0,755m;

- km 3,010 wiadukt kolejowy nad ul. Sokol  gdzie skrajnia pionowa pomi dzy projektowan

rz dn  g ówki szyny z projektowan  konstrukcj  wzmacniaj  wiaduktu wynosi 0,75m;

- km 3,532 wiadukt nad ul. Zamojskiego gdzie skrajnia pionowa pomi dzy projektowan

rz dn  g ówki szyny a projektowan  konstrukcj  wzmacniaj  wiadukt wynosi 0,57m;

- km 3,654 wiadukt kolejowy nad ul. Targow  gdzie skrajnia pionowa pomi dzy projektowan

rz dn  g ówki szyny a projektowan  konstrukcj  wzmacniaj  wiadukt wynosi 0,57m.

Po obu stronach w/w obiektów na styku z nawierzchni  na podsypce t uczniowej nale y

równie  wykona  odcinki przej ciowe po 20 mb likwiduj ce tzw. „efekt progowy”.

Dla zabezpieczenia przyleg ych do torów nr 3 i 4 budynków mieszkalnych pod warstw  ochronn

zastosowano mat  antywibracyjn  o grubo ci 25mm zamiast geow ókniny od km 3,6+87,50 do

km 3,7+86,40 w torze nr 4 oraz od km 3,6+87,50 do km 3,8+96,20 w torze nr 3.
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Szyny odbojnicowe na obiektach gdzie skrajnia pionowa wynosi min. 0,75m nale y

przytwierdzi  do podk adów strunobetonowym typu PS94M, natomiast dla skrajni mniejszej

od 0,75m nale y dla przytwierdzenia szyn odbojnicowych przewidzie  p yt  P b 4888

przytwierdzon  do podk adu z drewna twardego „AZOBE” typu „I”B i warstwie t ucznie

gr. 0,25m.

Konstrukcja nawierzchni torowej szlaków przyj to jak dla linii kategorii  pierwszej.

Nawierzchni  torów bezstykowych przyj to jako:

- szyny typu 49E1 z przytwierdzeniem typu SB do podk adów strunobetonowych typu PS- 83

onych na warstwie t ucznia gr. 0,30 m kl. I gat. 1 o wytrzyma ci na ciskanie  160MPa

w tym warstwa dolna o gr. 0,15 m z istniej cej  oczyszczonej podsypki.

Wy ej wymienion  nawierzchni  torow  nale y u  na warstwie ochronnej gr. min. 0,30 m

z niesortu   kamienia ze ska  twardych o frakcji od 0mm do 31,5mm  i ci liwo ci  200MPa.

Pod warstw  ochronn  przewidziano warstw  geow ókniny separacyjnej o wytrzyma ci

16kN/mb, w celu zabezpieczenia nawierzchni torowej przed przenikaniem do niego cz stek

pylastych pod a gruntowego.

Natomiast w ko cowym odcinku szlaku gdzie tor nr 3 przebiega w promieniu R=265m od km

3,440 do km 3,785, a tor nr 4 przebiega w promieniu R=261m i R=270, od km 3,440 do km

3,800 przewidziano nawierzchni  torow  jako klasyczn  na podk adach drewnianych typu IB

z drewna twardego AZOBE na warstwie t ucznia j.w.

Dla zamontowania szyny prowadz cej przy wewn trznej szynie uku na w/w odcinku

przewidziano wspóln  p yt  siedmiootworow  typu P b4888 lub PKB.

Dla monta u szyn odbojnicowych na obiektach in ynieryjnych dla R 450m nale y u

podk adów strunobetonowych typu PS-93M. Wg bada  geotechnicznych wyliczone

wspó czynniki stateczno ci skarp zapewniaj  ich stateczno . Równie  tzw. „efekt progowy” na

styku nawierzchni torowej podsypkowej z p yt  betonow  lub z konstrukcj  mostu nad rzek

Wis a nale y zlikwidowa  poprzez wykonanie odcinka przej ciowego na d ugo ci 20 mb wg

opracowania bran y konstrukcyjnej.

Na szlaku podmiejskim rednicowej linii 448 pomi dzy osiami torów nr 3 i nr 4 jest pomniejszona

skrajnia, mniejsza ni  4,0m na prostej i wyst puje:

- od km 1,680 – do km 3,030 wynosi 3,52 m – 3,99 m

- od km 3,335 – do km 3,750 wynosi 3,85 m – 3,99 m

Równie  na tym odcinku pomi dzy zewn trznymi torami linii nr 2 a linii nr 448 nie ma

wymaganego rozstawu osiowego 5,60m w lokalizacjach:

- od km 1,9+300 – do km 2,850 wynosi 5,05 m – 5,59 m
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- od km 3,490 – do km 3,580 wynosi 4,98m – 5,59 m

Od powy szego wyst pi em o odst pstwo zgodnie z Dz. U. nr 151 z dn. 15 grudnia 1998r

Rozporz dzenia nr 987 MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada

budowle kolejowe i ich usytuowanie  - § 30 pkt 2.1

Szczegó owo konstrukcj  nawierzchni torowej na omawianych szlakach pokazano na rys. T-4.1

do T-4.5.

W uk adzie torowym podmiejskim szlaku, wydzielono odcinki pod a gruntowego, ze

wzgl du na rodzaj gruntów jak i modu  odkszta cania wtórnego.

Obliczenia wytrzyma ci warstwy ochronnej, wykonano II-gim sposobem wymiarowania

zawartym Id-3 ( Instrukcja o utrzymaniu podtorza kolejowego),

Linia nr 448 tory nr 3 i 4 - od ko ca tunelu w km 1,680 - Warszawa Wschodnia
Osobowa

Dla odcinka od km  1,680 do km 2,1+22,50 przyj to ;

Eq = 63 MPa dla gruntu pod a na styku z warstw  ochronn

Eo = 200 MPa dla niesortu

Ee = 120 MPa ekwiwalentny modu  górnej warstwy ochronnej z czego wynika grubo

warstwy ochronnej ;

        ho = 0,285 m a przyj to h = 0,30

Na stykach z obiektami in ynieryjnymi tj. p yta w tunelu mi dzy wiaduktami kolejowymi,

przyj to odcinki przej ciowe o d ugo ci po 20 mb ka dy, wg opracowania bran y

konstrukcyjnej.

Dla odcinka od km 2,677 do km 3,8+96,20 w torze nr 3, oraz do km 3,7+86,40 w torze nr 4

przyj to ;

Eq = 98 MPa dla gruntu pod a na styku z warstw  ochronn

Eo = 200 MPa dla niesortu

Ee = 120 MPa ekwiwalentny modu  górnej warstwy ochronnej z czego wynika grubo

warstwy ochronnej ;

        ho = 0,135 m a przyj to h = 0,30
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Na stykach podtorza z obiektami in ynieryjnymi tj, wiaduktami kolejowymi, przyj to odcinki

przej ciowe o d ugo ci po 20 mb ka dy, wg opracowania bran y konstrukcyjnej.

Dla obliczenia grubo ci warstwy ochronnej, przyj to  warstw  zbudowan  z niesortu

kamienia ska  twardych o module odkszta cenia Eo  200MPa i frakcji od 0 ÷ 31,5mm.

Ze wzgl du na wyst puj ce w pod u gruntowym piaski drobne, piaski i gliny pylaste pod

warstw  ochronn  przewidziano warstw  ochronn  z geow ókniny separacyjnej lub z maty

antywibracyjnej, która zapobiegnie penetracji cz stek pylastych do konstrukcji nawierzchni

torowej.

Ze wzgl du na zastosowanie warstwy geow ókniny lub maty antywibracyjnej w pod u,

grubo  projektowanej warstwy ochronnej musi wynosi  min. 0,3m, eby uzyska

wspó czynnik zag szczenia tej warstwy Is  1, 03.

Szczegó owo zakres w/w robót przedstawiono na profilu pod nym rys nr T-3.1÷T3.2 a

konstrukcj  wraz u ytymi materia ami pokazano na przekroju normalnym rys nr T-4.1÷T-4.2.

Zastosowane geosyntetyki zgodnie z PN-EN 13250 musza spe nia  warunki :

Dla geow ókniny separacyjno-filtracyjnej, przyj to parametry :

- wytrzyma  na zerwanie  16kN/m

- wyd enie przy zerwaniu w granicach 40 ÷ 70%

- wymiar porów 0,06 - 0,12mm

- gramatura jak najmniejsza

- czasokres zachowania 70% proponowanych parametrów po okresie 50 lat.

Pomi dzy dwoma s siednimi przekrojami o ró nej konstrukcji, przyj to 20mm odcinki

przej ciowe, których lokalizacj  przedstawiono na profilu pod nym rys nr T-3.1÷T-3.2

Dla maty antywibracyjnej przyj to parametry:

- grubo  maty 25mm dla pierwszego odcinka i 25mm dla drugiego odcinka z pokryciem obu

stron powierzchni warstw  ochronn  zabezpieczaj  przed uszkodzeniem mechanicznym

od t ucznia;

- wspó czynnik t umienia – 0,3;

- modu ci liwo ci dynamiczny przy t=+20 C od 0,29MPa do 0,51MPa;
- modu ci liwo ci przy t=-20 C statyczny 0,26MPa, dynamiczny od 0,56MPa do 1,06MPa;
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4.5. Roboty ziemne

W niniejszym opracowaniu roboty ziemne na szlaku linii 448 ( w uk adzie podmiejskim)

ograniczaj  si  do wykonania koryta pod przebudow  nawierzchni torowej.

Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y;

-  wyznaczy  przebieg istniej cego uzbrojenia w terenie i usun  kolizj  w miejscach obj tych

zakresem robót ziemnych

- ograniczy  szybko  poci gów w przyleg ych czynnych torach do V = 30 km/h

- wy czy  napi cie w sieci trakcyjnej nad torami obj tymi robotami.

Natomiast przed przyst pieniem do zabudowy nawierzchni torowej nale y :

- dokona  przezbrojenia terenu wg projektów bran owych.

- doln  warstw  koryta nale y wyprofilowa   z nadaniem mu spadków

- dokona  zag szczenia gruntu w dnie koryta do wymaganego wska nika Is  0,95

- zapewni  ci e odwodnienie miejsca robót w sposób grawitacyjny.

Grunt  z wykopu ( korytowania ) nale y odwozi  w miejsce wskazane przez In yniera,

poniewa  nie nadaje si  do ponownego wbudowania.

Roboty ziemne nale y prowadzi  w taki sposób aby nie stanowi y zagro enia w ruch

poci gów na przyleg ych czynnych torach, do miejsca robót.

Kszta t i wielko  robót ziemnych szczegó owo pokazano na rys nr T-5.1÷T-5.18.

Roboty ziemne nale y prowadzi  zgodnie z norm  BN-88/8932-02 „Podtorze i pod e

kolejowe. Roboty ziemne”.

4.6.Umocowanie skarp

Zasadniczo przebudowywany uk ad torów szlakowych mie ci si  na istniej cym korpusie

nasypu a wyj tek stanowi odcinkowe podnoszenie niwelety torów które wynika z wzmocnie

konstrukcji istniej cych obiektów in ynieryjnych co w konsekwencji powoduje poszerzenie

korony torowiska a tym samym korekt  istniej cej skarpy.

Powsta  skarp  nasypu w wyniku tego poszerzenia, nale y umocowa  poprzez obsianie jej

nasionami traw  po uprzednim zahumusowaniu. Na ukszta towanej skarpie humusowanie
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powinno by  wykonane od górnej kraw dzi skarpy do dolnej. Warstwa ziemi urodzajnej

powinna wynosi  10 cm po jej modelowaniu i zageszczeniu. W celu lepszego powi zania ziemi

urodzajnej z istniej  powierzchni  skarpy, nale y wykona  rowki pod k tem 45  o g boko ci

od 3 ÷ 5 cm w odst pach co 0,5 ÷ 1,0m. Urodzajn  warstw  ziemi nale y wyrówna  grabkami i

lekko zag ci  r cznie lub mechanicznie. Warstw  ta nale y obsia  mieszankami traw, ro lin

motylkowych i bylin w ilo ci 20 g/.m2 ÷ 30 g/m2.

W górnej i dolnej kraw dzi skarpy zaprojektowano wst  o szer. 0,25m darniny ko uchowo,

przytwierdzon  drewnianymi palikami o ø 2,0cm i d ugo ci 0,25mb do powierzchni skarpy, co

zabezpieczy humus przed sp ukiwaniem.

Szczegó owo sposób  umocowania skarpy pokazano na rys nr T-5.1÷T-5.18 a zakres na rys nr

T-2.1÷T-2.4.

4.7.Odwodnienie

Odwodnienie uk adu torowego szlaku linii nr 448 przewidziano jako wg bne przy pomocy

drenokolektora biegn cego pomi dzy torami nr 3 i 4 linii nr 448 a torami nr 1 i 2 linii nr 2.

W opracowaniu bran y torowej ukszta towano dno koryta ze spadkiem 3% w kierunku

projektowanego drenokolektora, co pomniejszy ilo  robót ziemnych.

Bran a instalacyjna w swoim opracowaniu przedstawi przebieg w planie i profilu, oraz

konstrukcj  drenokolektora wraz z pod czeniem do odbiornika, takie rozwi zanie zapobiegnie

sp ywowi wód opadowych z podtorza po istniej cej skarpie korpusu nasypu kolejowego. W

przypadkach gdy drenokolektor mo e naruszy  stateczno  konstrukcji przyleg ego czynnego

toru nale y przewidzie ciank  oporow . Warto równie  nadmieni , ze przy podnó u w

istniej cym korpusie nasypu brak jest rowów, które przej y by sp ywaj ce po skarpie wody

opadowe.

Ponadto sp ywaj ca woda po skarpie powoduje erozj  a nawadnianie skarpy wp ywa ujemnie

na jej stateczno .
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5. Nawi zanie geodezyjne.

Projektowany uk ad geometryczny torów dowi zany jest do siatki wspó rz dnych mapy

sytuacyjno-wysoko ciowej numerycznej w uk adzie wspó rz dnych „Warszawa 75”.

Uk ad torowy w planie przedstawiono, wraz z okre leniem wspó rz dnych punktów g ównych

na rys nr T-2.1 do T-2.4

Natomiast pod wzgl dem wysoko ciowym projektowany uk ad nawi zano do reperów, których

rz dne wysoko ciowo okre lono w uk adzie odniesienia „0 Wis y”, które zawiera mapa

sytuacyjno-wysoko ciowa. Przebieg projektowanej niwelety torów pokazano na rys nr T-3.1 do

T-3.2 z podaniem te  rz dnych wysoko ciowych w uk adzie „0 Wis y”.

Równie  stan projektowany z stanem istniej cym, na styku w planie i profilu jest ci le

powi zany.

6. Wnioski ko cowe.

6.1 Projektowany uk ad torowy na szlaku jest zgodny z wariantem z Koncepcji Programowo –

Przestrzennej wymienionej w pkt 1.2. niniejszego opisu technicznego. W/w uk ad torowy

zosta  przyj ty przez Zamawiaj cego do dalszych prac projektowych.

6.2. Dla zapewnienia ci ci ruchu poci gów  na szlaku podczas przebudowy uk adu

torowego opracowano projekt fazowania robót przez technologa.

6.3. Przed przyst pieniem do przebudowy nawierzchni torowej, nale y przezbroi  teren wg

projektów bran owych po wyznaczeniu w terenie przebiegu istniej cego uzbrojenia

podziemnego.

6.4. Roboty nale y prowadzi  przy ograniczonej pr dko ci poci gów w torach przyleg ych do

placu budowy a prace ziemne nie mog  zagra  stateczno ci czynnych torów przyleg ych

do prowadzonych robót.

6.5. Ze wzgl du na istniej ce uwarunkowania terenu, wyst pi em o  uzyskanie odst pstw od

obowi zuj cych przepisów w zakresie:

  - dla pochylenia niwelety torów nr 3 i 4 ip=10,6‰ na odcinku od km 2,655 do km 2,980 przy

max. dopuszczalnym pochyleniu ip= 6‰ co wynika z §37 pkt 2.1 oraz od ró nicy za omów

wi kszych od 5‰ zgodnie z § 38 pkt 3.1,
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   Rozporz dzenia nr 987 MT i GM zawartym w Dz. U. 151 z dnia 15 XII 1998r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budowle kolejowe i ich usytuowanie

  - dla rozstawów osiowych torów nr 3 - 4 mniejszych od 4,0m na odcinkach od km1,680 do

km 3,030 gdzie rozstaw wynosi od 3,52 do 3,98 oraz od km 3,335 do km 3,750w

rozstawie od 3,85 do 3,99m równie  rozstaw osiowy pomi dzy torami nr 1 linii nr 2 a

torem nr 3 linii 448 jest mniejszy od 5,60m na odcinkach:

         - km 1,9+300 do km 2,850 i wynosi 5,05m do 5,59m

         - km 3,490 do km 3,580 i wynosi 4,98m do 5,59m

           co jest okre lone w § 30 pkt 3 Rozporz dzenia nr 987 MT i GM zawartym w Dz. U. nr 151

z dnia 15 XII 1998r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada

budowle kolejowe i ich usytuowanie

        - dla odbioru torów po modernizacji jak dla V=80km/h przy przyj tej projektowanej

Vmax=60km/h co wynika z kategorii linii zgodnie z §13 pkt 2 Rozporz dzenia nr 987 MT i

GM zawartym w Dz. U. nr 151 z dnia 15 XII 1998r.

    Ponadto bran a trakcyjna wyst pi o odst pstwo w zakresie obowi zuj cych skrajni

pionowej wynosz cej 5,60m jako minimalnej dla konstrukcji w tunelu do zawieszenia sieci

trakcyjnej.

6.6. Materia y pochodz ce z rozbiórki nawierzchni torowej, które po ustaleniu komisyjnym

stwierdzaj cym  zagro enie dla rodowiska, nale y utylizowa  w autoryzowanych

zak adach lub sk adowa  w miejscach przeznaczonych do tego celu. Koszty utylizacji

 sk adowania pokrywa Wykonawca robót.

6.7. W torach nr 3 i 4 od km 1,680 do km 1,700 zastosowano równie  odcinki przej ciowe

z szyn typu 60E1/49E1 o d ugo ci 20m ( w tym zasadnicza d ugo  6,40m)

6.8. Zgodnie z opracowaniem w zakresie ochrony rodowiska przed przenoszeniem drga  w

rodowisku gruntowym od przeje aj cych poci gów nale y zabezpieczy  przyleg e

budynki mieszkalne poprzez zastosowanie maty antywibracyjnej pod warstw  ochronn

zamiast geow ókniny w torach nr 3 i 4 o grubo ci 25mm od km 1,9+032 do km 1,9+380,

oraz mat  o grubo ci 25mm w torze nr 3 od km 3,6+87,50 do km 3,8+96,20 i w torze nr 4

od km 3,6+87,50 do km 3,7+86,40.
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6.9. Znaki kolejowe tablicowe z oznaczeniami kilometrów i hektometrów, oraz pochylenia

pod nego na linii zelektryfikowanej nale y umie ci  na s upach sieci trakcyjnej zgodnie

z §19 „Kolejowe znaki drogowe” Id-1(D-1) Warunki techniczne „Utrzymanie nawierzchni

na liniach kolejowych.” Opracowane przez: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro dróg

Kolejowych ul. Targowa 74 03-734 Warszawa.

6.10. Karczowanie krzewów i samosiejek w pasie PKP nale y wykona  zgodnie z opracowaniem

dendrologicznym, a powsta e wg bienia po karczowaniu nale y wype ni  gruntem

piaszczystym, wyprofilowa  i zag ci  powierzchni  po obsianiu nasionami traw, ro lin

motylkowych i bylin w ilo ci 20÷30g/m2.

6.11. W torach szlakowych na ca ej d ugo ci nale y przewidzie  szlifowanie szyn.

6.12. Nale y przyj  takie parametry maty antywibracyjnej aby zapewni  mo liwo

zag szczenia u onej na niej warstwy ochronnej gr. 0,30 m zbudowanej z niesortu.

  Sprawdzi :                                                                                                      Opracowa :
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2. Wykaz robót i materia ów



Tom IV. Projekt architektoniczno - budowlany

Strona 43

7. WYKAZ ROBÓT I MATERIA ÓW.

7.1 Stan istniej cy.

- wyci cie krzewów z wykarczowaniem wg opracowania dendrologicznego

  i zgodnie z decyzj  zezwalaj  na wycink  drzew

 Wykaz istniej cej nawierzchni torowej – linia nr 448.

7.2. Roboty ziemne wzmocnienie pod a

- wykop z odwozem na odk ad

-nasyp z gruntu piaszczystego

- schodkowanie istn. powierzchni skarpy, h=0,3m

- u enie warstwy geow ókniny separacyjnej z w ókien polimerowych o wytrzyma ci na

rozci ganie 16Kn/mb pod warstw  ochronn  (2850 x 5,8)

- budowa warstwy filtracyjnej o gr. 0,3m z niesortu kamienia twardego o Ø 0÷31,5mm i  module

odkszta cenia E 200MPa, z zag szczeniem w górnej powierzchni do wymaganego wska nika

Is 1.03 (3780 x5,5)

- zbrojenie co 3-ci  warstw  dobudowywanego korpusu nasypu geosiatk

ugo  budowlana Konstrukcja toruLp. Nr
toru od do odcinka ca kowita szyny podk ady przymocowanie

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 3
km1,680
koniec
tunelu

most na
Wi le km
2,1+61,50

780,2 780,2 S49 drewniane K

2 4
km1,680
koniec
tunelu

most na
Wi le km
2,1+61,50

780,2 780,2 S49 drewniane K

3 3 most na Wi le - wg
bran y mostowej 470 470 S49 mostownica

drewniana K

4 4 most na Wi le - wg
bran y mostowej 470 470 S49 mostownica

drewniana K

5 3
most na
Wi le km
2,6+31,50

PR-104 1278,7 1278,7 S49 drewniane K

6 4
most na
Wi le km
2,6+31,50

KR-105 1257,5 1257,5 S49 drewniane K

5036,6
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- wype nienie mi dzytorzy kli cem z kamienia twardego

- mata antywibracyjna o grubo ci 25mm pod warstw  ochronn  zamiast geow ókniny od km

1,9+032 do km 1,9+380

- mata antywibracyjna o grubo ci 25mm pod warstw  ochronn  zamiast geow ókniny w torze

nr 3 od km 3,6+87,50 do km 3,8+96,20 i w torze nr 4 od km 3,6+87,50 do km 3,7+86,40

7.3. Projektowana nawierzchnia torowa.

Wykaz projektowanej nawierzchni torowej – linia nr 448.

ugo  budowlana [mb] Konstrukcja toruLp. Nr
toru od do odcinka ca kowita szyny podk ady przymocowanie

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 3
km1,680
koniec
tunelu

most na
Wi le km

2,1+61,50 w
tym 8

odcinków
przej ciowych

po 20 mb

780,2 780,2
49E1
w tym

60E1/49E1

w tym
20mb

PS93/PS94
/PS83

SB

2 4
km1,680
koniec
tunelu

most na
Wi le km

2,1+61,50 w
tym 8

odcinków
przej ciowych

po 20 mb

780,2 780,2
49E1
w tym

60E1/49E1

w tym
20mb

PS93/PS94
/PS83

SB

3 3
most na Wi le od km 2,1+

61,50 do km 2,6+31,50 - wg
bran y mostowej

470 470 mostownica
drewniana K

4 4
most na Wi le  od km 2,1+
61,50 do km 2,6+31,50  -

wg bran y mostowej
470 470 mostownica

drewniana K

5 3

most na
Wi le km
2,6+31,50
w tym 3
odcinki

przej ciowe
po 20 mb

km 3,440 818,5 818,5 49E1 PS83 SB

6 4

most na
Wi le km
2,6+31,50
w tym 3
odcinki

przej ciowe
po 20 mb

km 3,440 818,5 818,5 49E1 PS83 SB

7 3 km 3,440 km 3,8+73,20
w tym 4 423,2 423,2 49E1 drewniane

AZOBE
K (P b

4888/PKB)
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7.4. Umocowanie skarp dobudowywanego korpusu nasypu

- wst ga darniny o szer. 0,25m ko uchowo na górnej i dolnej kraw dzi skarpy

- humusowanie z obsianiem nasionami traw powierzchni dobudowanej skarpy

7.5. Roboty wyko czeniowe

- tablice hektometrowe na s upach sieci trakcyjnej

- wska niki pochyle  na s upach sieci trakcyjnej

- wyrównanie przyleg ego do podnó a skarpy nasypu pasa terenu o szer. 2,0 m

- szlifowanie szyn w trach nr 3 i nr 4

Sprawdzi :                                                                                                         Opracowa :

odcinki
przej ciowe
po 20 mb
+szyny

odbojnicowe

typu IB

8 4 km 3,440

km 3,7+82,40
w tym 4
odcinki

przej ciowe
po 20 mb
+szyny

odbojnicowe

332,4 332,4 49E1
drewniane

AZOBE
typu IB

K (P b 4888
/PKB)

9 3 km
3,8+73,20

PR102
km 3,8+96,20 23,0 23,0 49E1 PS83 SB

10 4 km
3,7+82,40

PR101
km 3,7+86,40 4,0 4,0 49E1 PS83 SB

4920,0
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2. Cz  rysunkowa



Tom IV. Projekt architektoniczno - budowlany

Strona 77

4.Za czniki
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WIADCZENIE PROJEKTANTA

wiadczam, e projekt budowlany:

„PROJEKT PRZEBUDOWY i BUDOWY (MODERNIZACJI)
LINII REDNICOWEJ

w uk adzie dalekobie nym (linia nr 1 i 2) i w uk adzie podmiejskim (linia nr 447 i 448)
na odcinku

WARSZAWA WSCHODNIA – WARSZAWA ZACHODNIA
cznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem rednicowym w uk adzie dalekobie nym„

Przebudowa uk adu torowego z podtorzem i robotami oko otorowymi na szlaku linii

podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami osobowymi:

WARSZAWA POWI LE i  WARSZAWA STADION.
Zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi  przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

            Projektant:

……………………………
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WIADCZENIE SPRAWDZAJ CEGO

wiadczam, e projekt budowlany:

„PROJEKT PRZEBUDOWY i BUDOWY (MODERNIZACJI)
LINII REDNICOWEJ

w uk adzie dalekobie nym (linia nr 1 i 2) i w uk adzie podmiejskim (linia nr 447 i 448)
na odcinku

WARSZAWA WSCHODNIA – WARSZAWA ZACHODNIA
cznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem rednicowym w uk adzie dalekobie nym„

Przebudowa uk adu torowego z podtorzem i robotami oko otorowymi na szlaku linii

podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami osobowymi:

WARSZAWA POWI LE i  WARSZAWA STADION.
Zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi  przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzaj cy:

……………………………
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wiadczenie Projektanta

Warszawa, dnia  23.02.2010

Niniejszym o wiadczam, e dostarczone projekty dotycz ce projektu:

PROJEKT PRZEBUDOWY i BUDOWY (MODERNIZACJI)
LINII REDNICOWEJ

w uk adzie dalekobie nym (linia nr 1 i 2) i w uk adzie podmiejskim (linia nr 447 i 448)
na odcinku

WARSZAWA WSCHODNIA – WARSZAWA ZACHODNIA
cznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem rednicowym w uk adzie dalekobie nym

Nr PROJEKTU: FS2004/PL/16/C/PT/006

Przebudowa uk adu torowego z podtorzem, robotami oko otorowymi

na szlaku linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami osobowymi: Warszawa Powi le i

Warszawa Stadion.

stanowi  kompletne opracowanie projektowe, uwzgl dniaj ce wszystkie uwagi przekazane przez

Zamawiaj cego.

..........................................
(podpis projektanta)
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5.BIOZ
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INFORMACJA

dotyczy bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

dla projektu budowlanego
PROJEKT PRZEBUDOWY i BUDOWY (MODERNIZACJI)

LINII REDNICOWEJ
w uk adzie dalekobie nym (linia nr 1 i 2) i w uk adzie podmiejskim (linia nr 447 i 448)

na odcinku
WARSZAWA WSCHODNIA – WARSZAWA ZACHODNIA
cznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem rednicowym w uk adzie dalekobie nym

Nr PROJEKTU: FS2004/PL/16/C/PT/006

Zadanie inwestycyjne Nr 2:

Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami
osobowymi: Warszawa Powi le i Warszawa Stadion

CZ  OPISOWA:

1. Zakres robót ca ego przebudowy i budowy linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km

3,929 z przystankami osobowymi: Warszawa Powi le i Warszawa Stadion:

Zakresem robót w bran y torowej dla szlaku obj te s :

Demonta  istniej cej nawierzchni torowej;

Odcinkowe poszerzenia istniej cej korony torowiska poprzez schodkowanie skarpy i poszerzeniem

korpusu nasypu oraz umocowanie powierzchni skarpy;

Wzmocnienie pod a gruntowego;

Budowa nawierzchni torowej;

Kolejno  robót:

Przebudowa uzbrojenia terenu;

Odcinkowe poszerzenie korony torowiska;

Budowa peronów na przystankach osobowych;

Wzmocnienie konstrukcji istniej cych wiaduktów kolejowych wraz z odcinkami przej ciowymi

likwiduj cymi tzw. „efekt progowy”;

Budowa drenokolektora;

Wzmocnienie pod a gruntowego;
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Budowa nawierzchni torowej;

Budowa sieci trakcyjnej;

Budowa ekranów akustycznych i przegród antywibracyjnych.

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych

Na szlaku wyst puj  takie obiekty jak:

- przystanek osobowy Warszawa Powi le w km 1,790 z dwoma peronami zewn trznymi
jednokraw dziowymi oraz budynkiem kasy;

- wiadukt kolejowy w km 1,900+141 nad ul. Kruczkowskiego i Solec;

- wiadukt kolejowy w km 2,039 nad ul. Wybrze e Ko ciuszkowskie;

- wiadukt kolejowy w km 2,148 nad ul. Wybrze e Ko ciuszkowskie;

- most stalowy w km 2,399 nad rzek  Wis a;

- wiadukt kolejowy w km 2,655 nad ul. Wybrze e Szczeci skie;

- wiadukt kolejowy w km 3,010 doj cie do stadionu Narodowego (ul. Sokola);

- przystanek osobowy Warszawa Stadion w km 3,338 z dwoma peronami zewn trznymi
jednokraw dziowymi oraz budynkiem kasy;

- przej cie pod torami oraz doj cie do p.o. Warszawa Stadion w km 3,326;

- wiadukt kolejowy w km 3,532 nad ul. Zamojskiego;

- wiadukt kolejowy w km 3,654 nad ul. Targow .

3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza

zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi

Zagro enie dla zdrowia lub ycia mog  stwarza :

Istniej cy przyleg y do robót tor który w trakcie prowadzenia prac b dzie czynny

Napi cie w sieci trakcyjnej nad przyleg ym do robót czynnym torem

Istniej ce uzbrojenie podziemne

4. Wskazania dotycz ce przewidywanych zagro , wyst puj cych podczas realizacji robót

budowlanych, okre laj c skal  i rodzaj zagro  oraz miejsca i czas ich wyst powania.

W czasie realizacji robót budowlanych zagro eniem dla zdrowia mo e by  ruch maszyn budowlanych,
oraz miejsca skrzy owa  robót z istniej cym uzbrojeniem. W przypadku prowadzenia robót przy
czynnym przyleg ym torze zagro eniem mo e by  ruch poci gów, jak i napi cie w sieci nad tym torem.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników, przed przyst pieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Oprócz zapoznania pracowników z ogólnymi zasadami przestrzegania przepisów BHP na budowie.
Konieczne jest szkolenie bran owe w zakresie BHP odno nie pracy na obiektach kolejowych. Wskazany
jest instrukta  codzienny, przed przyst pieniem do wykonywanych robót.

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych

niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach

szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn

i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj  w przypadku po aru, awarii lub

innych zagro .

Do rodków organizacyjnych budowy nale y:

Sporz dzenie planu organizacji robót z okre leniem:

- bezpiecznego doj cia i dojazdu z drogi publicznej do placu budowy, wraz z oznakowaniem

- okre lenie na nim obszaru obj tego budow  z zabezpieczeniem

- wskazanie miejsca postoju maszyn budowlanych

- okre lenie pomieszcze  socjalno – sanitarnych dla pracowników

- wskazanie nr telefonów, niezb dnych w przypadku zagro enia ycia lub innych

niebezpiecze stw

Plan ten powinien by  aktualizowany na bie co w zale no ci od potrzeb i post pu robót na
budowie.

Ponadto pracownicy musz  by  wyposa eni w odpowiedni  odzie  ochronn .

W terenie miejsce robót musi by  w ciwe oznakowane:

- oznakowane
Tor obj ty robotami musi by  wy czony z ruchu i odpowiednio zabezpieczony przed
przypadkowym wjazdem na niego.

Opracowa :


