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DZIAà I
PRZEPISY OGÓLNE
§1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaü linie metra i ich usytuowanie, przy zachowaniu
przepisów Prawa budowlanego, odrĊbnych ustaw i przepisów szczególnych, a takĪe Polskich Norm.

§2. Warunki techniczne, jakie powinny speániaü obiekty i urządzenia metra w przypadku peánienia
dodatkowych funkcji związanych z ochroną ludnoĞci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
okreĞlają przepisy odrĊbne.

§3. Przepisy stosuje siĊ przy projektowaniu i robotach budowlanych linii metra.
§4.

T

Definicje uĪytych pojĊü i stosowanych skrótów :
T

Metro – podziemna kolej miejska przeznaczona do przewozu pasaĪerów, bezkolizyjna w stosunku do
innych Ğrodków transportu miejskiego. Mowa jest wyáącznie o metrze páytkim, to jest takim, na
którego obliczeniową wytrzymaáoĞü konstrukcji ma znaczący wpáyw bliskoĞü powierzchni terenu.
Linia metra – wyodrĊbniony, ciągáy ukáad torów ze stacjami metra i szlakami miĊdzy nimi,
z dojazdem do stacji techniczno-postojowej. Na linii rozmieszcza siĊ tory odstawcze, tory do
zawracania pociągów, mogą odchodziü od niej odgaáĊzienia i áącznice z innymi liniami.
Szlak metra – odcinek torów miedzy stacjami metra.
Stacja metra – budowla podziemna z peronem dla pasaĪerów i urządzeniami eksploatacyjnymi,
sáuĪąca do obsáugi ruchu pasaĪerskiego. Nie musi posiadaü torów dodatkowych w rozumieniu
przepisów kolejowych.
Czerpnio-wyrzutnia – naziemny element wentylatorni, pozwalający na obustronną wymianĊ
powietrza pomiĊdzy pomieszczeniami metra a obszarem zewnĊtrznym.
Tory odstawcze – tory, zazwyczaj przy stacji metra, pozwalające na zmianĊ kierunku biegu
pociągów, oraz na pozostawienie na nich skáadów wyáączonych z ruchu.
Tory do zawracania pociągów – tory których ukáad pozwala na zmianĊ kierunku biegu pociągów.
Podtorze – konstrukcja poĞrednicząca w przenoszeniu oddziaáywania kóá pociągu podczas jazdy
i postoju na konstrukcjĊ tunelu lub stacji metra. Podtorze Īelbetowe metra, skáadające siĊ
z Īelbetowych bloków wylewanych w tunelach i na stacjach metra, odpowiada funkcjonalnie
podkáadom wraz z podsypką podtorza kolejowego.
Nawierzchnia – tor z elementami przytwierdzającymi, podporowymi, podkáadkami amortyzującymi
i przeciwwstrząsowymi itp.
Monitoring – zespóá czynnoĞci opisujący zmiany w czasie, stanów okreĞlających obiekty
monitorowane.
Peron sáuĪbowy – peron pozwalający wyáącznie obsáudze metra na przejĞcie dla wykonywania
czynnoĞci sáuĪbowych.
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Pomieszczenia technologiczne – wszystkie pomieszczenia sáuĪące eksploatacji metra, w tym
zawierające urządzenia techniczne.
Obiekty podziemne metra – tunele, stacje i inne budowle metra poniĪej poziomu terenu.
Wentylacja podstawowa – wentylacja zapewniająca obieg powietrza w tunelu i pomieszczeniach
otwartych stacji oraz jego wymianĊ z obszarem zewnĊtrznym.
Wentylacja lokalna – wentylacja obejmująca poszczególne pomieszczenia lub zespoáy metra.
Wentylatornia szlakowa – budowla czĊĞciowo podziemna z urządzeniami wentylacyjnymi,
zlokalizowana blisko Ğrodka szlaku, pracująca w systemie wentylacji podstawowej.
Wentylatornia stacyjna – pomieszczenie lub zespóá pomieszczeĔ zlokalizowanych w obiekcie stacji
metra.

T

Wykaz stosowanych skrótów :

U

UTU

ZL
- zagroĪenie ludzi,
PSRM - Podstawowa Sieü Realizacji Metra,
ZZ
- ziemia zewnĊtrzna,
ZS
- ziemia szyn,
ZT
- ziemia tunelu,
RGOA - rozdzielnica gáówna oĞwietlenia awaryjnego,
PP
- pola przelotowe,
SOU - szafy odáącznika uszyniającego,
SKP
- szafy kabli powrotnych,
T
- tablica dyspozytorska,
TP
- tablice przekaĨnikowe,
RGnn - rozdzielnica gáówna niskiego napiĊcia,
RPS
- rozdzielnica prądu staáego,
RPZ - rejonowe punkty zasilania,
RSN - rozdzielnica Ğredniego napiĊcia,
SZR
- samoczynne zaáączenie rezerwy,
srp
- sterowanie ruchem pociągów,
zrp
- urządzenia zabezpieczenia ruchu pojazdów,
app - urządzenia automatycznego prowadzenia pociągów,
aop - urządzenia automatycznego ograniczenia prĊdkoĞci,
ajp
- urządzenia automatycznej jazdy pojazdu.
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DZIAà II
Rozdziaá 1
GàÓWNE ZASADY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI
I ARCHITEKTURY METRA
§5. Prace przedprojektowe
Decyzje o budowie, rozbudowie, ustalaniu tras metra, powinny byü podejmowane na podstawie
kompleksowych opracowaĔ z zakresu inĪynierii i gospodarki miejskiej.
Po zaáoĪeniu przebiegu trasy metra w mieĞcie, a przed przystąpieniem do projektowania linii metra
w formie projektu architektoniczno-budowlanego, naleĪy wykonaü rozpoznanie geologiczne,
hydrologiczne i geotechniczne wraz z jego oceną w aspekcie korekt trasy.
Lokalizacja obiektów metra.
1. Przebieg trasy linii metra oraz lokalizacjĊ obiektów metra naleĪy ustalaü zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.
2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego, lokalizacjĊ obiektów
metra okreĞla decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Przed záoĪeniem wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego naleĪy wykonaü
analizĊ wáasnoĞci gruntów.
4. Obiekty metra naleĪy lokalizowaü przede wszystkim na gruntach komunalnych, na których nie
ustanowiono praw rzeczowych na rzecz innych osób oraz na gruntach Skarbu PaĔstwa, po
sprawdzeniu czy istnieje moĪliwoĞü ustanowienia na rzecz wáaĞciciela metra prawa uĪytkowania
czĊĞci nieruchomoĞci zajĊtych przez obiekty metra.
5. Dopuszcza siĊ realizowanie obiektów metra na wszystkich innych gruntach po uregulowaniu prawa
wáasnoĞci dla projektowanych obiektów metra na rzecz wáaĞciciela metra.
Zakres prac przedprojektowych obejmuje:
1. Rozpoznanie geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne.
2. Ustalenie stref wpáywu budowy linii metra na zabudowĊ terenu.
3. Wykonanie badaĔ dotyczących rozpoznania oddziaáywania i wpáywów dynamicznych od linii
metra na budowle i ludzi.
4. Opracowanie raportu oddziaáywania na Ğrodowisko zamierzonej budowy linii metra.
5. Wykonanie map numerycznych w pasie inwestycji.
6. Uzgodnienie tolerancji budowlanych elementów konstrukcyjnych sąsiadujących ze skrajnią, ze
sáuĪbą geodezyjną uĪytkownika metra.

§ 6. Zakres rozpoznania geologicznego, hydrogeologicznego i geotechnicznego.
1. Zaleca siĊ, by obszar rozpoznania warunków gruntowo –wodnych w terenie poziomym i páaskim
poprzecznie do trasy, obejmowaá pas co najmniej o szerokoĞci B>Bw+2H.
GáĊbokoĞü rozpoznania minimalnego okreĞla warunek
Hr=Hs+5 m,
gdzie: B oznacza szerokoĞü pasa badaĔ,
Bw oznacza orientacyjną szerokoĞü wykopu,
H przewidywaną gáĊbokoĞü wykopu,
Hr oznacza gáĊbokoĞü otworów podstawowych,
Hs przewidywaną gáĊbokoĞü posadowienia konstrukcji noĞnej.
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2. W pasie tym naleĪy zaprojektowaü siatkĊ otworów badawczych (wierceĔ i sondowaĔ) pozwalającą
na wystarczające rozpoznanie warunków gruntowych. Otwory badawcze nie powinny byü dalej od
siebie niĪ 50m.

§ 7. Ustalenie stref wpáywu budowy linii metra na zabudowĊ terenu.
1. Czynniki wpáywające na zasiĊg i stopieĔ wpáywu metra na sąsiednią zabudowĊ.
1) Rodzaj wyrobiska (wykop otwarty, tunel).
2) Technologia prac.
3) GáĊbokoĞü przebiegu metra.
4) Warunki geologiczne i hydrogeologiczne.
2. Ustala siĊ 4 strefy wpáywu budowy metra.
1) Strefa 0 - strefa nad stacją lub tunelem (w Ğwietle Ğcian).
2) Strefa 1 - strefa bezpoĞredniego oddziaáywania wykopu lub tunelu (maksymalnie na
odlegáoĞü równą gáĊbokoĞci wykopu lub tunelu - H).
3) Strefa 2 - strefa siĊgająca na odlegáoĞü do 3H od linii metra.
4) Strefa 3 - strefa zasiĊgu wpáywu leja depresyjnego wód gruntowych.

§ 8. Zakres rozpoznania terenu pod wzglĊdem dynamicznego wpáywu metra na zabudowĊ.
1. W ramach rozpoznania terenu planowanej budowy metra powinny zostaü wykonane w pasach
szerokoĞci 40 m. od planowanych podziemnych budowli metra:
1) badania táa dynamicznego tj. inwentaryzacja wpáywów dynamicznych na istniejącą
zabudowĊ, pochodzących ze Ĩródeá drgaĔ dziaáających przed rozpoczĊciem budowy metra,
2) prognoza wpáywu na istniejącą zabudowĊ drgaĔ wywoáanych najpierw samą budową
a póĨniej eksploatacją metra.
3) inwentaryzacja stanu technicznego obiektów budowlanych przed rozpoczĊciem budowy.
2. Na postawie prognozy drgaĔ naleĪy zaprojektowaü lub zrezygnowaü ze szczególnych zabezpieczeĔ
budynków i budowli inĪynierskich, przed wpáywem drgaĔ propagowanych przez metro w trakcie
eksploatacji.
3. NaleĪy opracowaü projekt monitoringu drgaĔ obejmującego fazĊ budowy i szeĞciomiesiĊczny okres
eksploatacji od momentu uruchomienia metra.
4. Rozwiązania techniczne zabezpieczenia przed wpáywem drgaĔ musza zapewniü speánienie norm
PN-85/B-02170 i PN-88/B-02171.

§ 9. Inne rodzaje rozpoznania terenu.
NaleĪy rozpoznaü teren i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami uwzglĊdniü dziedziny
rozpoznania w projekcie monitoringu. Podstawowe i najpowszechniejsze dziedziny rozpoznania to stan
roĞlinnoĞci, propagacja obcych zanieczyszczeĔ, zagroĪenia poĪarem lub wodą, statecznoĞü skarp itd.
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§ 10. Podstawowe zasady projektowania tras i obiektów metra.
1. Obiekty metra mogą byü sytuowane w terenie:
1) niezabudowanym,
2) w sąsiedztwie istniejącej zabudowy,
3) pod istniejącą zabudową.
2. TrasĊ metra páytkiego w planie, projektuje siĊ pod ulicami i miejscami nie zabudowanymi, dla
unikniĊcia wpáywów jego budowy i eksploatacji na zabudowĊ i infrastrukturĊ miejską, oraz
koniecznoĞü jej zabezpieczania.
3. Elementy podziemne, tunele, czĊĞci stacji, których nie da siĊ umieĞciü poza obrysem istniejącej
zabudowy naleĪy projektowaü na podstawie szczególnego, indywidualnego rozpoznania stanu
zabudowy, gruntów i infrastruktury.
4. Stacje rozmieszcza siĊ na, lub blisko, najbardziej obciąĪonych ruchem pasaĪerskim wĊzáów
komunikacyjnych lub co 800 – 1200m. W miejscach skrzyĪowaĔ tras komunikacyjnych z metrem,
w uzasadnionych ze wzglĊdów komunikacyjnych przypadkach, naleĪy projektowaü centra
przesiadkowe, lub zabezpieczyü konstrukcyjnie moĪliwoĞü ich budowy.
5. WyjĞcia ze stacji naleĪy w miarĊ moĪliwoĞci projektowaü jednoczeĞnie jako bezkolizyjne przejĞcia
i dojĞcia dla pieszych, niezaleĪnie czy znajdują siĊ na skrzyĪowaniach ulic czy pomiĊdzy nimi.
6. Wentylatornie gáówne powinny byü rozmieszczane w oparciu o wyniki scenariuszy poĪarowych dla
stacji i szlaków.
7. Czerpnio-wyrzutnie wentylacji podstawowej i lokalnej naleĪy lokalizowaü w ten sposób, by nie
znajdowaáy siĊ w strefach emisji zanieczyszczeĔ, blisko magazynów materiaáów áatwopalnych,
w pobliĪu okien budynków mieszkalnych. Czerpnio-wyrzutnie wentylacji lokalnej naleĪy tak
osáoniü by nie pobieraü powietrza od strony emisji zanieczyszczeĔ. Otwory ssące powinny byü tak
usytuowane, aby powietrze do systemu wentylacji byáo czerpane z wysokoĞci co najmniej 2m od
poziomu terenu. Otwory ssące muszą byü zabezpieczone przed przedostawaniem siĊ deszczu.
8. KaĪda stacja musi mieü wydzielone strefy funkcjonalne:
1) technologiczną (niedostĊpną dla pasaĪerów)
2) pasaĪerską – dostĊpną dla pasaĪerów w godzinach pracy metra
9. W tunelach naleĪy przewidzieü wyjĞcia ewakuacyjne speániające obowiązujące w tym zakresie
przepisy

§ 11. Projektowanie niwelety metra.
1. NiweletĊ linii metra naleĪy ustaliü uwzglĊdniając: warunki terenowe, gruntowo wodne,
urbanistyczne, koszty oraz metody budowy. W miarĊ moĪliwoĞci naleĪy tak ksztaátowaü niweletĊ,
by stacje znajdowaáy siĊ wyĪej niĪ reszta szlaku, tak by pociąg do nabierania i zmniejszania
prĊdkoĞci wykorzystywaá uksztaátowanie niwelety.
2. W najniĪszym punkcie szlaku naleĪy umieĞciü przepompowniĊ szlakową, w lub przy
pomieszczeniach wentylatorni szlakowej.
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3. Stacje, w miejscu krzyĪowania siĊ linii naleĪy projektowaü jako stacje wĊzáowe z dwoma
peronami.
4. Tory odstawcze i áączniki miĊdzytorowe naleĪy projektowaü na prostych odcinkach trasy.
5. Przy stacjach kraĔcowych jeden z torów odstawczych powinien umoĪliwiaü przeprowadzenie
programu technologicznego.

§ 12. Projektowanie czĊĞci pasaĪerskich stacji metra.
1. Perony pasaĪerskie naleĪy wykonywaü o minimalnej szerokoĞci; wyspowe – 9 m, boczne – 6 m.
Minimalna odlegáoĞü od krawĊdzi peronu: Ğcian na peronie–1,85 m, sáupów – 1,6 m. WzdáuĪ
krawĊdzi peronów zaznaczyü naleĪy trwale, zabezpieczony przed poĞlizgiem pas bezpieczeĔstwa
wyróĪniony zarówno kolorem jak i fakturą od pozostaáej czĊĞci peronu szerokoĞci 0,6 m.
2. NaleĪy zapewniü dojĞcia i dojazdy do wszystkich powierzchniowych obiektów metra. SzerokoĞü
dojĞcia i dojazdu winna wynosiü minimum 5 m i zapewniaü moĪliwoĞü dojazdu pojazdów
ratownictwa technicznego. W sąsiedztwie jednego z wejĞü do kaĪdej stacji naleĪy zapewniü dwa
miejsca postojowe dla samochodów pogotowia technicznego metra (wydzielone i oznakowane).
Dojazdy do obiektów metra muszą zapewniü moĪliwoĞü manewrowania ciĊĪkiego samochodu
straĪy poĪarnej.
3. SzerokoĞü minimalna przejĞü dla pieszych, mierzona miĊdzy ciągáymi, powierzchniowymi
elementami architektonicznymi – 5 m, wysokoĞü minimalna mierzona miĊdzy elementami
architektonicznymi stacji – 2,5 m.
4. Obiekty metra, przez które moĪe siĊ dostaü do stacji i tuneli metra woda, naleĪy usytuowaü na
rzĊdnej, która uniemoĪliwi wtargniĊcie wody w przypadku nawaánicy deszczów lub awarii
zewnĊtrznych sieci wodociągowych. Ostatni stopieĔ wyjĞcia ze stacji oraz wejĞcie do windy muszą
stanowiü najwyĪszy punkt w otoczeniu stacji. Na drogach bezpoĞredniego dojĞcia do wejĞcia stacji
naleĪy stosowaü spadki w kierunku przeciwnym do wejĞcia.
5. Schody ruchome naleĪy projektowaü nie wĊĪsze niĪ o szerokoĞci biegów 0,9 m. Pojedyncze windy
powinny umoĪliwiü przejazd wózków inwalidzkich lub pojedynczych wózków z dzieümi i co
najmniej dwóch osób towarzyszących. W przypadku czasowej rezygnacji z instalacji wind
i schodów ruchomych, naleĪy przewidzieü miejsce na ich zainstalowanie bez zmian pracy
statycznej konstrukcji. Instalacje niezbĊdne do zasilania i sterowania muszą byü wykonane z
przewodów w izolacji o powáokach niepalnych i posiadaü zasilanie z dwóch niezaleĪnych Ĩródeá.
6. Obiekty metra muszą byü dostĊpne dla osób niepeánosprawnych, tj. byü dostosowane do obsáugi
miĊdzy innymi nastĊpujących grup pasaĪerów:
1) osoby poruszające siĊ przy pomocy sprzĊtów i urządzeĔ wspomagających
2) ludzie w podeszáym wieku
3) osoby gáuche i sáabosáyszące
4) osoby niewidome i sáabowidzące
5) kobiety w ciąĪy i ludzie z wózkami dzieciĊcymi
6) osoby niepeánosprawne intelektualnie
7) ludzie obarczeni ciĊĪkim bagaĪem
8) pozostali, którzy w wyniku choroby lub wypadku mają stale lub czasowo trudnoĞci
w swobodnym poruszaniu siĊ, a szczególnie w pokonywaniu róĪnic wysokoĞci.
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Na etapie studium wykonalnoĞci i projektu wstĊpnego naleĪy opracowaü zasady i koncepcjĊ
speánienia wymagaĔ osób niepeánosprawnych. Koncepcja powinna uzyskaü opiniĊ specjalistów
w sprawach likwidacji barier architektonicznych, związanych ze Ğrodowiskiem osób
niepeánosprawnych.

Przy realizacji powyĪszego naleĪy kierowaü siĊ nastĊpującymi zasadami:
1) droga dojĞcia z poziomu terenu do krawĊdzi peronu i od krawĊdzi peronu na poziom terenu
musi tworzyü spójny i nieprzerwany áaĔcuch poáączeĔ od początku do koĔca trasy, czytelnie
oznakowany znakami informacji wizualnej oraz dodatkowo wyróĪniony kolorem;
2) szczelina pomiĊdzy krawĊdzią peronu a wagonem musi byü na tyle maáa, aby zapewniü
bezproblemowy wjazd i wyjazd z wagonu wózków o róĪnej Ğrednicy kóá, w tym równieĪ
wózków elektrycznych i napĊdzanych siáą miĊĞni;
3) krawĊdĨ peronu i pas ok. 1m od krawĊdzi powinny byü wyraĨnie oznakowane w sposób
czytelny dla osób niewidomych i sáabowidzących oraz niepeánosprawnych intelektualnie;
4) na schodach (staáych i ruchomych) muszą znajdowaü siĊ oznaczenia w postaci
kontrastujących linii na wejĞciu i zejĞciu ze schodów. Przy schodach powinny znajdowaü
siĊ porĊcze z dwóch stron, zaczynające siĊ przed pierwszym koĔczące siĊ ok. 30 cm za
ostatnim stopniem. Faktura powierzchni porĊczy powinna umoĪliwiü osobom niewidzącym
zorientowanie siĊ w kierunku schodów;
5) drzwi automatyczne powinny byü otwarte na tyle dáugo, aby osoba na wózku oraz
niepeánosprawna intelektualnie maáy czas wejĞü. Drzwi muszą posiadaü czujniki
zapobiegające zamkniĊciu drzwi, gdy osoba znajduje siĊ na linii ich zamkniĊcia;
6) wszelkie przeszkody na drodze dojĞcia do peronu (sáupy, bramki, tablice informacyjne,
powierzchnie szklane, itp.) powinny byü oznaczone w sposób wyraĨny (równieĪ
z sygnalizacją dĨwiĊkową);
7) windy powinny byü przynajmniej czĊĞciowo oszklone. Drzwi do windy powinny otwieraü
siĊ w sposób automatyczny i posiadaü kolorystykĊ w sposób wyraĨny odcinającą siĊ od
Ğciany. Przyciski muszą wyróĪniaü siĊ kolorystycznie, byü wyposaĪone w oznaczenia
w jĊzyku brajla i znajdowaü siĊ na wysokoĞci 0,8m. W kabinie muszą byü zamontowane
porĊcze na wysokoĞci 0,9m. Winda musi byü wyposaĪona w sygnaá akustyczny przyjazdu
i zamykania drzwi, informacjĊ gáosową o piĊtrach na których zatrzymuje siĊ winda,
monitoring wizyjny (kamera) doprowadzony do dyĪurnego stacji, interkom áącznoĞci
gáosowej z dyĪurnym stacji;
8) telefony publiczne – co najmniej jeden telefon publiczny na kaĪdej gáowicy stacji musi byü
montowany tak aby najniĪszy rząd przycisków znajdowaá siĊ na wysokoĞci 0,8m. Aparat
musi byü przystosowany do obsáugi przez osoby niepeánosprawne i odpowiednio
oznakowany;
9) wszystkie elementy stacji związane z bezpieczeĔstwem lub informacją (punkty
informacyjne, telefony alarmowe, przyciski alarmowe muszą dostĊpne dla osób
niepeánosprawnych (w zakresie wysokoĞci zainstalowania, áatwoĞci obsáugi, moĪliwoĞci
obsáugi, czytelnoĞci informacji wizualnej i dĨwiĊkowej);
10)dla toalet, wind, tablic informacyjnych naleĪy przewidzieü oĞwietlenie diodowe;
11)przynajmniej jedna toaleta ogólnodostĊpna na
kaĪdej gáowicy stacji musi byü
przystosowana do obsáugi osób niepeánosprawnych, w tym poruszających siĊ na wózkach.
Rozwiązania funkcjonalne powinny byü opiniowane przez osoby niepeánosprawne Toaleta
taka musi byü wyposaĪona w interkom zapewniający áącznoĞü z obsáugą odpowiedzialną za
toaletĊ.
7. Rozwiązania architektoniczne stacji muszą zapewniü moĪliwoĞü nieskrĊpowanego dostĊpu do Ğcian
konstrukcyjnych stacji, eliminowaü moĪliwoĞü powstawania zamkniĊtych przestrzeni (stropy
podwieszone, wyáoĪenia Ğcian, itp.) umoĪliwiających gniazdowanie ptaków.
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8. Stropy podwieszone czĊĞci ogólnodostĊpnych naleĪy wyposaĪaü w instalacje uniemoĪliwiające
siadanie ptaków na elementach konstrukcyjnych.
9. Rozwiązania techniczne i architektoniczne muszą zapewniü áatwy dostĊp do elementów
technicznych stacji (szczególnie punktów Ğwietlnych) i tuneli, bez koniecznoĞci stosowania
specjalistycznego sprzĊtu. W przypadku koniecznoĞci stosowania sprzĊtu specjalistycznego musi
on stanowiü podstawowe wyposaĪenie stacji i tuneli.
10. Podstawowe wyposaĪenie hali peronowej:
1) áawy dla pasaĪerów;
2) elementy informacji wizualnej akustycznej;
3) urządzenia telewizji przemysáowej;
4) urządzenia taryfowe w rejonie wind;
5) punkty áącznoĞci z personelem obsáugi stacji;
6) monitory dla maszynistów;
7) wyĞwietlacze informacji (czas, podstawowe informacje o ruchu pociągów);
11. Podstawowe wyposaĪenie hal wejĞciowych:
1) urządzenia taryfowe;
2) elementy informacji wizualnej i akustycznej;
3) interaktywne punkty informacyjne;
4) aparaty telefoniczne samoinkasujące;
5) automaty do sprzedaĪy biletów;
6) urządzenia telewizji przemysáowej;
7) wyĞwietlacze informacji (czas, podstawowe informacje o ruchu pociągów);
8) punkty áącznoĞci z obsáuga stacji;
12. Podstawowe wyposaĪenie wyjĞü ze stacji:
1) interaktywne punkty informacyjne;
2) automaty do sprzedaĪy biletów;
3) sanitariaty ogólnodostĊpne;
4) urządzenia monitoringu wizyjnego;
5) elementy informacji wizualnej;

§ 13. Projektowanie czĊĞci technologicznych metra.
1. Pomieszczenia technologiczne na stacjach i szlakach, projektuje siĊ w dostosowaniu do technologii
pracy stacji. Ich metraĪ i proporcje wymiarów, naleĪy przyjmowaü w dostosowaniu do funkcji
i wyposaĪenia pomieszczeĔ. ĩadne pomieszczenia technologiczne, w których czasowo mogą
przebywaü ludzie, nie mogą byü niĪsze niĪ 2,0m.
2. Pomieszczenia przeznaczone na staáy pobyt ludzi, muszą odpowiadaü warunkom technicznym
jakim powinny odpowiadaü budynki i ich usytuowanie, zgodnie z rozporządzeniem wáaĞciwego
Ministra.
3. Chodniki technologiczne w czĊĞci technologicznej stacji, miedzy barierą i balustradą powinny mieü
szerokoĞü minimum 0,75 m. SzerokoĞü chodnika technologicznego lub peronu technologicznego
bez bariery lub barier powinna wynosiü 1,1 m. SzerokoĞci chodnika technologicznego w tunelu nie
okreĞla siĊ, powinien on zapewniaü bezpieczeĔstwo uĪytkownikowi podczas wykonywania
czynnoĞci sáuĪbowych dla których jest przeznaczony.
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4. Powierzchnia pomieszczeĔ technicznych nie powinna byü mniejsza niĪ (dla pojedynczego
pomieszczenia):
x pomieszczenia rozdzielni obwodowych
20m2
x pomieszczenia urządzeĔ áącznoĞci
30m2
x pomieszczenia urządzeĔ sterowania ruchem pociągów
55m2
(urządzenia zasilające lokalizowaü w oddzielnym pomieszczeniu)
x pomieszczenia urządzeĔ zdalnego sterowania
10m2
x pomieszczenia urządzeĔ telewizji i nagáoĞnienia
15m2
x wentylatornie lokalne (w zaleĪnoĞci od przyjĊtych rozwiązaĔ)
od 10 do 25m2
x wentylatornia gáówna
200m2
x podstacja trakcyjno-energetyczna
300m2
x pomieszczenia instalacji wod. –kan. (wodomierze, przepompownie)
10m2
x pomieszczenia warsztatowo-magazynowe
25m2
x pomieszczenia biurowe (mistrzów, instruktorów)
20m2
x dyspozytornia stacyjna
20m2
x pomieszczenie dyĪurnego ruchu
15m2
x pomieszczenia socjalne (szatnie, sanitariaty, pokoje socjalne) dla personelu:
obsáugi (dla szatni naleĪy przyjmowaü dwie szafki na jednego pracownika)
w zaleĪnoĞci od wielkoĞci zatrudnienia
( od 10 do 90 osób w zaleĪnoĞci
od funkcji stacji)
x powierzchnia komunikacyjna czĊĞci technicznej
od 200 do 400m2
x pomieszczenia sanitariatów miejskich ( w tym równieĪ
pomieszczenia sanitarne dla niepeánosprawnych i zaplecze magazynowo
-biurowe obsáugi sanitariatów)
áącznie 100m2
x pomieszczenia magazynowe i techniczne związane z utrzymaniem czystoĞci stacji 50m2

§ 14. Materiaáy uĪywane do budowy metra.
1. Konstrukcje elementów staáych metra, jak tunele i stacje naleĪy projektowaü i wykonywaü
z materiaáów trwaáych i w niewielkim stopniu ulegających korozji, jak Īelbet, beton, Īeliwo, inne
o porównywalne trwaáoĞci.
2. Nie zaleca siĊ uĪywania elementów z kablobetonu.
3. Nie zaleca siĊ uĪywania prefabrykowanych elementów peronowych.
4. UĪyte elementy muszą mieü Ğwiadectwo dopuszczenia do stosowania uprawnionej placówki
naukowej.
5. Elementy architektury wewnĊtrznej naleĪy dobieraü pod kątem trwaáoĞci, nie pylenia i áatwoĞci
utrzymania czystoĞci.

§ 15. Zasady konstruowania obiektów podziemnych metra.
1. Projektowanie konstrukcji tymczasowych i staáych, badania i obliczenia, naleĪy wykonywaü
zgodnie z Polskimi Normami i innymi przepisami.
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2. Zalecenia konstrukcyjne:
1) stosowaü konstrukcje o prostej i pewnej pracy statycznej
2) dylatacje w konstrukcjach Īelbetowych naleĪy stosowaü obligatoryjnie w miejscach:
a) zmiany warunków posadowienia,
b) skokowej zmiany sztywnoĞci przekroju konstrukcji i obciąĪenia.
3) moĪna stosowaü zdylatowane odcinki konstrukcji, nie podlegające klimatycznym zmianom
temperatury, dáuĪsze niĪ w konstrukcjach naziemnych pod warunkiem uzyskania
pozytywnej opinii naukowej, zastosowania odpowiedniej technologii ukáadania betonu
i skáadu mieszanki betonowej.
3. Konstrukcja musi uniemoĪliwiü caákowicie przenikanie wody opadowej i gruntowej do wnĊtrza
obiektu. TrwaáoĞü izolacji musi byü równa trwaáoĞci konstrukcji.
4. PrzejĞcia rurowe w Ğcianach zewnĊtrznych i stropach muszą byü wykonane jako szczelne.

§ 16. Konstrukcje Īelbetowe podziemne.
1. Zaleca siĊ minimalne gruboĞci otuliny zbrojenia gáównego od zewnątrz:
1) konstrukcje monolityczne i prefabrykowane - 4 cm, ,
2) Ğciany szczelinowe – 7,5 cm,
3) elementy stalowe obetonowane – 5 cm.
2. Zaleca siĊ stosowanie betonów elementów stykających siĊ z gruntem o wskaĨniku wodoodpornoĞci
W8 i wiĊkszej, mrozoodpornoĞci F150.
3. Beton Ğcian szczelinowych naleĪy projektowaü jako beton specjalny.

§ 17. Wpáyw wykonywania wykopów i drąĪenia tuneli w gruncie na warunki pracy statycznej
obiektów zabudowy miejskiej zlokalizowanej w strefie wpáywu robót.
1. Zaleca siĊ okreĞlanie stref zagroĪenia zabudowy M1 i M2,
1) M1 to strefa, w której mogą powstaü przemieszczenia podáoĪa powodujące powstanie
w obiektach zabudowy uszkodzeĔ zagraĪających noĞnoĞci konstrukcji. MoĪna ją wyznaczyü
korzystając z zasiĊgu klina odáamu gruntów.
2) M2 to strefa, w której mogą powstaü przemieszczenia powodujące uszkodzenia rzutujące na
warunki uĪytkowania obiektów, lecz nie zagraĪające noĞnoĞci konstrukcji. StrefĊ M2
wyznacza obszar mierzalnych przemieszczeĔ. W przypadku dobrych i Ğrednich warunków
gruntowych moĪna ją ustaliü na 40m w terenie poziomym páaskim.
2. NaleĪy zaprojektowaü monitoring:
1) obiektów budowanych,
2) obiektów inĪynierskich w strefie wpáywu budowy,
3) przyrodniczy,
4) oddziaáywania metra w czasie eksploatacji.
Sposób gromadzenia danych oraz sposób udostĊpniania wyników, naleĪy dostosowaü do bazy danych
posiadanych przez uĪytkownika metra. W przypadku braku bazy danych, naleĪy ją zaprojektowaü
z uwzglĊdnieniem duĪej róĪnorodnoĞci gromadzonych informacji i moĪliwoĞci rozbudowy
o dodatkowe zestawy danych.
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Zaleca siĊ zapewnienie dostĊpu do bazy danych z poziomu mapy numerycznej.

§ 18. Projektowanie nowych linii i odcinków metra, z uwzglĊdnieniem jego wpáywów dynamicznych
na Ğrodowisko i wpáywów Ğrodowiska.

1. Metro oddziaáywuje dynamicznie na otoczenie na etapie budowy i podczas eksploatacji.
2. Inwestorzy nowych obiektów wznoszonych w zasiĊgu oddziaáywaĔ drgaĔ budowy i eksploatacji
metra zobowiązani są do stosowania Ğrodków technicznych eliminujących te oddziaáywania, jeĪeli
sklasyfikowano je jako szkodliwe.
3. Dla istniejących obiektów znajdujących siĊ w zasiĊgu oddziaáywania drgaĔ naleĪy przeprowadziü
ekspertyzĊ dotyczącą wpáywu drgaĔ na Ğrodowisko, a w szczególnoĞci na budynki i ludzi
przebywających w budynkach.

§ 19. Ochrona nowych linii i odcinków metra przed wpáywami dynamicznymi Ğrodowiska.
1. W typowych warunkach podziemna konstrukcja metra nie wymaga ochrony przed drganiami
pochodzącymi ze Ĩródeá zewnĊtrznych.
2. W przypadku przechodzenia metra w sąsiedztwie obiektów emitujących drgania, naleĪy
konstrukcjĊ metra zaprojektowaü tak, aby byáa na nie odporna.
3. Drgania pochodzące ze Ĩródeá nietypowych, naleĪy badaü i ewentualnie uwzglĊdniaü podczas
obliczeĔ konstrukcyjnych.

§ 20. Oddziaáywanie dynamiczne budowy metra na Ğrodowisko.
1

Zaleca siĊ ograniczenie stosowania w trakcie budowy, metod budowy, maszyn i sprzĊtu
wytwarzających drgania.

2

W przypadku koniecznoĞci zastosowania maszyn wytwarzających drgania znaczące dla budynków
i ludzi naleĪy przeprowadziü oceny i badania, jak dla drgaĔ eksploatacyjnych.

3

O ile drgania przekraczające normowe dopuszczalne dla ludzi, trwają tylko w ciągu dnia
roboczego, moĪna dopuĞciü ich przekroczenie w krótkich okresach robót.

4

Dla zapewnienia bezpieczeĔstwa sieci podziemnych rurociągów gazowych, wodnych, C.O. itp.,
poáoĪonych w pobliĪu budowy linii metra, naleĪy stosowaü technologiĊ wykonania robót
budowlanych, zapewniającą minimalizacjĊ wpáywów dynamicznych na sąsiadującą infrastrukturĊ
podziemną.
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§ 21. Oddziaáywanie dynamiczne eksploatacji metra na zabudowĊ i ludzi.
ZasiĊg strefy eksploatacyjnych oddziaáywaĔ dynamicznych, podziemnych odcinków metra páytkiego na
zabudowĊ, w nie gorszych niĪ Ğrednich warunkach gruntowych, w terenie páaskim, przyjmowaü naleĪy na
40 metrów od skrajnej Ğciany najbliĪszego tunelu lub stacji, po obu stronach linii metra,
o ile nie istnieją istotne przesáanki do zmiany tych granic.
NaleĪy zaprojektowaü co najmniej jeden staáy punkt pomiarowy drgaĔ, który bĊdzie monitorowaü drgania
od przejeĪdĪających pociągów w trakcie eksploatacji. Dane z punktu pomiarowego muszą byü
transmitowane do zaplecza obsáugi technicznej taboru. Projekt musi zawieraü oprogramowanie do analizy
i archiwizacji danych, wyznaczania progów parametrów dopuszczalnych, sygnalizowania wartoĞci
granicznych.

§ 22. Monitoring.
1. Zakres projektu monitoringu naleĪy ustaliü w zaleĪnoĞci od warunków miejscowych na podstawie
obowiązujących przepisów.
2. Przed przystąpieniem do robót zgodnie z projektem budowlanym, naleĪy wykonaü inwentaryzacjĊ
stanu technicznego zabudowy i innych elementów Ğrodowiska w ich strefach, o ile projekt
monitoringu zakáada takie badania.
3. W skáad monitoringu wchodzą geodezyjne pomiary deformacji obiektów i terenu oraz monitoring
drgaĔ zgodnie z § 8 ust.3.
4. W projekcie monitorowania otoczenia naleĪy:
1) wskazaü budowle zlokalizowane w strefie wpáywu budowy obiektów metra, które naleĪy
obserwowaü z wykorzystaniem technik geodezyjnych,
2) Znaki do obserwacji geodezyjnej deformacji budowli, naleĪy przekazaü protokolarnie
administratorowi budowli pod ochronĊ.

§ 23. Metody budowy.
Metody budowy metra naleĪy wybieraü na podstawie metod optymalizacji techniczno-ekonomicznej.

§ 24. Projektowanie obiektów nowej zabudowy w strefie oddziaáywaĔ dynamicznych metra.
1. Nowe obiekty lokalizowane w planie, kaĪdą czĊĞcią podziemną, dalej niĪ 40m od krawĊdzi tuneli
i stacji metra, nie wymagają dodatkowych uzgodnieĔ.
2. Obiekty projektowanej nowej zabudowy lokalizowane tak, Īe rzut poziomy obiektu znajdzie siĊ
czĊĞciowo lub w caáoĞci w zasiĊgu 40 metrowej strefy oddziaáywaĔ dynamicznych na zabudowĊ,
powinny mieü w projekcie uzgodnienia eksploatatora metra, warunkujące otrzymanie pozwolenia
na budowĊ, dotyczące uwzglĊdnienia w projekcie obiektu wpáywów dynamicznych.
3. Obiekty nowo realizowane, jeĞli są to:
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1) budynki mieszkalne z niemieszkalnym parterem w odlegáoĞci 20-40m,
2) budynki usáugowe i uĪytecznoĞci publicznej w odlegáoĞci 15-40m,
3) budynki mieszkalne z mieszkalnym parterem w odlegáoĞci 25-40 m,
wymagają wyznaczenia i sprawdzenia przewidywanych drgaĔ i ewentualnych
konstrukcyjnych.

zaleceĔ

4. Budynki nowo realizowane bliĪej metra niĪ podana wyĪej niĪsza granica, dla uzgodnieĔ wymagają
przeprowadzenia badaĔ, analizy dynamicznej obciąĪeĔ konstrukcji, wskazaĔ konstrukcyjnych.

§ 25. Usytuowanie infrastruktury podziemnej w zasiĊgu metra oraz przyáączenia do sieci
zewnĊtrznych.
1. Warunki ogólne.
1) Przed rozpoczĊciem projektowania obiektów metra naleĪy uaktualniü stan i usytuowanie
otaczającej infrastruktury podziemnej. Dane o infrastrukturze winny zawieraü:
a) rzĊdne i spadki,
b) rodzaj materiaáu,
c) stan zuĪycia i inwentaryzacjĊ ewentualnych uszkodzeĔ,
d) Ğrednice i przekroje,
e) charakterystykĊ pracy.
2) Projektowanie nowych lub przebudowĊ istniejących sieci podziemnych, w bezpoĞrednim
sąsiedztwie obiektów metra naleĪy uzgodniü z uĪytkownikiem metra.
3) Sieci bĊdące w kolizji z obiektami metra, które mimo zastosowanych zabezpieczeĔ mogą
zostaü uszkodzone w czasie prowadzenia budowy metra lub takie, które mogą oddziaáywaü
negatywnie na obiekty metra naleĪy przebudowaü.
4) Sieci kolidujące z obiektami metra, nie mające negatywnego wpáywu na obiekty metra,
moĪna pozostawiü w miejscu lokalizacji wykonując zabezpieczenia na czas prowadzenia
robót podstawowych.
5) Usytuowanie istniejących i przebudowywanych sieci uzbrojenia podziemnego, w stosunku
do obiektów metra, powinno byü zgodne z obowiązującymi normami i normatywami.
6) Przyáącza do obiektów metra naleĪy zaprojektowaü wg warunków uzgodnionych
z wáaĞcicielami lub zarządcami sieci. Przyáącza w obrĊbie stacji naleĪy wprowadzaü
wykorzystując otwory technologiczne lub poprzez przejĞcia szczelne w Ğcianach.
2. Warunki szczegóáowe.
1) Dla sieci uzbrojenia podziemnego istniejącego i nowo projektowanego:
a) projektowanie i budowa sieci mediów w bezpoĞrednim sąsiedztwie obiektów
metra tj. 40 m z kaĪdej strony od obrysu zewnĊtrznego konstrukcji obiektów
metra wymaga zgody uĪytkownika metra,
b) projekty techniczne przebudowy i budowy uzbrojenia podziemnego naleĪy
sporządzaü na planach sytuacyjno-wysokoĞciowych (na z.m.m.) w skali 1:500,
c) na magistralach wodociągowych, kanaáach ciepáowniczych, gazociągach
Ğredniego ciĞnienia i kolektorach kanalizacji zlokalizowanych w przewidywanej
strefie wpáywu budowy metra, naleĪy zaáoĪyü punkty pomiarowe do
monitorowania zachowania ww. sieci przed, w czasie i po zakoĔczeniu budowy
metra oraz okreĞliü zakres, sposób i czas ich prowadzenia,
d) skrzyĪowania, w planie, sieci uzbrojenia podziemnego z obiektami metra
powinny byü usytuowane pod kątem 900 lub maksymalnie zbliĪonym do tej
wielkoĞci,
e) naleĪy unikaü lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego nad stacjami metra,
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f) rurociągi ukáadane nad lub pod obiektami metra powinny mieü jednostronne
spadki,
g) przewody ciĞnieniowe wodociągowe, gazowe i przewody táoczne, ukáadane nad
budowlami metra, naleĪy projektowaü z rur stalowych w obrĊbie budowli i po
10 m poza jej zarysem z kaĪdej strony, poáączenia odcinków rur muszą byü
spawane; jakoĞü wszystkich poáączeĔ naleĪy sprawdziü radiologicznie lub innymi
metodami,
h) dopuszcza siĊ lokalizowanie linii kablowych elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych nad stacjami metra jedynie pod kątem prostym do linii
metra, pod nastĊpującymi warunkami: nakáad gruntu nad wierzchnią warstwą
izolacji przeciwwodnej obiektu metra jest wiĊkszy niĪ 0,5 m a linie bĊdą uáoĪone
w przepustach rurowych, dáuĪszych od obrysu konstrukcji obiektu w miejscu
krzyĪowania po 5m z kaĪdej strony oraz nie bĊdzie uĪywany sprzĊt
zmechanizowany przy wykonywaniu tego odcinka linii.
2) W przypadku podjĊcia decyzji o pozostawieniu istniejących sieci w strefie budowy metra
naleĪy:
a) wykonaü projekt ich zabezpieczenia na czas prowadzenia robót podstawowych w
uzgodnieniu z wáaĞcicielem sieci,
b) wszystkie przewody z rur Īeliwnych kielichowych, kanaáy murowane lub
betonowe na odcinkach budowanych metodą tarczową, na których bĊdzie
oddziaáywaü osiadanie gruntu naleĪy zabezpieczyü lub przebudowaü.
c) przy wykonywaniu tunelu metodą odkrywkową, wszystkie kolidujące rury naleĪy
wymieniü na stalowe,
d) istniejące linie kablowe elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, które kolidują
z projektowanymi obiektami metra naleĪy w przypadku usytuowania wzdáuĪ tych
obiektów przebudowaü a w przypadku kolizji poprzecznej zabezpieczyü przed
uszkodzeniem poprzez osáoniĊcie i podwieszenie, przy czym rury osáonowe,
obejmy i konstrukcje podtrzymujące muszą byü wykonane przed przystąpieniem
do robót podstawowych.
3) Przyáącza mediów doprowadzanych do metra.
Dla obiektów metra naleĪy zapewniü niezbĊdne zasilanie z istniejącej w mieĞcie
infrastruktury technicznej: energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej,
telekomunikacyjnej.
a) doprowadzenie wody do metra naleĪy wykonaü dla kaĪdej stacji metra; zaleca siĊ
projektowaü przyáącza o Ğrednicy ĭ 150 mm, nie mniejszej niĪ ĭ 100 mm,
b) Ğcieki z obiektów metra naleĪy odprowadzaü grawitacyjnie lub przy uĪyciu pomp,
zaleĪnie od gáĊbokoĞci posadowienia metra i gáĊbokoĞci istniejących lub
projektowanych kanaáów miejskiej sieci kanalizacyjnej,
c) ciągi kanalizacyjne odprowadzające Ğcieki z metra do sieci miejskiej powinny byü
moĪliwie jak najkrótsze,
d) na liniach kablowych 15 kV zasilających metro w energiĊ elektryczną naleĪy
wykonaü mufĊ na granicy eksploatacji pomiĊdzy Metrem a Zakáadem
Energetycznym. MufĊ naleĪy umieĞciü w studni,
e) zejĞcie z poziomu linii energetycznej bĊdącej w dyspozycji zakáadu
energetycznego do poziomu podstacji w metrze, naleĪy wykonaü na odcinku linii
eksploatowanym przez metro,
f) kable linii energetycznych lub telekomunikacyjnych naleĪy prowadziü przez
otwory konstrukcyjne lub szyby wychodzące na powierzchniĊ terenu.
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ROZDZIAà 2
BUDOWLE METRA
§ 26. Warunki ogólne dla infrastruktury technicznej
1. Wszystkie obiekty techniczne II linii powinny byü poáączone ze sobą siecią teleinformatyczną,
zapewniającą przesyáanie zarówno sygnaáów wizyjnych i dĨwiĊku
2. Sieci sygnaáów sterujących i monitorujących urządzania techniczne powinny mieü charakter
zamkniĊty.
3. Sieü musi obejmowaü swoim zakresem wszystkie pomieszczenia pracowników nadzoru celem
zapewnienia wáaĞciwej obsáugi dokumentacyjnej procesów utrzymania i nadzoru.
4. Sieü musi obejmowaü swym zasiĊgiem centrum dyspozytorskie i zaplecze techniczne, jak równieĪ
posiadaü moĪliwoĞü dwustronnego komunikowania siĊ z sieciami dziaáającymi na I linii.
5. Systemy techniczne II linii Metra Warszawskiego muszą uwzglĊdniaü standaryzacjĊ systemów
i urządzeĔ opracowywaną obecnie przez UITP pod nazwą UGTMS (Urban Guided Transport
Management System), modularyzacjĊ urządzeĔ i podzespoáów opracowywaną w ramach projektu
europejskiego MODURBAN oraz opracowania UITP Metropolitan Railway Commitee.
6. W zakresie rozwiązaĔ systemowych takich jak systemy wszystkich rodzajów oswietlenia
(oĞwietlenie podstawowe, awaryjne), systemy bezpieczeĔstwa, systemy oznakowania
ewakuacyjnego, systemy wykrywania poĪarów, systemy podtrzymania napiĊcia, instalacje
elektryczne, systemy szaf teleinformatycznych i elektrycznych, systemy wentylacji i klimatyzacji
naleĪy stosowaü kompleksowe rozwiązania systemowe, pozwalające na zachowanie jednorodnoĞci
w zakresie rodzajów i typów komponentów dla wszystkich obiektów II lnii.
7. W trakcie projektowania oprogramowania naleĪy stosowaü narzĊdzia i metody zapewniające
uzyskanie oprogramowania bez báĊdów.
8. Przy projektowaniu naleĪy przeprowadziü analizĊ LCC (koszty „Īycia” systemu).LCC są to
caákowite koszty poniesione na projektowanie, zakup, montaĪ, uruchomienie, utrzymanie,
demontaĪ i utylizacjĊ urządzeĔ i systemów, gdzie koszt zakupu to okoáo 30% caáych kosztów LCC.
Na LCC silnie wpáywają: dobór urządzeĔ, sposoby instalacji, uĪytkowania i utrzymania.
9. Przy projektowaniu naleĪy unikaü zbĊdnych elementów czy funkcji w systemach technicznych.

§ 27. Tory
1. Postanowienia ogólne.
1) Przez okreĞlenie tor naleĪy rozumieü konstrukcjĊ:
a) szynową, bĊdącą elementem jezdnym, dostosowanym do ruchu pojazdów
szynowych,
b) niekonwencjonalną: tor dla taboru na pneumatykach, tor dla trakcji magnetycznej
itp.
Warunki techniczno-eksploatacyjne dla takich konstrukcji muszą byü opracowane indywidualnie.
2) Tory w zaleĪnoĞci od przebiegu linii mogą posiadaü odcinki:
a) naziemne – odkryte lub przykryte,
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b) podziemne /tunele/,
c) nadziemne /mosty, wiadukty, estakady/ - otwarte lub przykryte.
2. Projektując tory naleĪy dąĪyü do uzyskania:
1) w planie - jak najdáuĪszych odcinków prostych oraz najbardziej áagodnych krzywizn,
2) w profilu podáuĪnym - optymalnych pochyleĔ niwelety, lokalizując stacje tak, aby
maksymalnie wykorzystaü kierunki pochylenia przy przyĞpieszaniu i hamowaniu pociągów.

§ 28. Klasyfikacja torów.
W zaleĪnoĞci od warunków eksploatacyjnych i standardów konstrukcyjnych, tory dzielimy na cztery
kategorie: 0, 1, 2 i 3:
1. Kategoria 0:
1) tory gáówne przeznaczone dla pociągów obsáugujących ruch pasaĪerski,
2) tory do jazd próbnych taboru, lokalizowane na stacjach techniczno-postojowych,
3) poáączenia torów kategorii 0, które w zaleĪnoĞci od przyjĊtej na nich szybkoĞci pociągów,
mogą byü wykonywane bez krzywych przejĞciowych i przechyáek oraz posiadaü áuki
poziome o R150 m.

2. Kategoria 1:
1) tory manewrowo-postojowe, usytuowane miedzy torami gáównymi lub obok nich,
2) áącznice torów gáównych z torami stacji techniczno-postojowych,
3) áącznice miĊdzy torami niezaleĪnych linii.
3. Kategoria 2:
1) tory stacji techniczno-postojowych wraz z torami w budynkach i na kanaáach rewizyjnych,
2) tory do zawracania pociągów tj. pĊtle i poáączenia miĊdzytorowe wraz z torami
manewrowymi, usytuowane na koĔcach linii.
4. Kategoria 3:
1) tory áączące metro z koleją ; parametry techniczne tych áącznic powinny byü zgodne
z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadaü budowle kolejowe i ich
usytuowanie,
2) tory áączące metro z tramwajem; parametry techniczne tych áącznic powinny odpowiadaü
warunkom technicznym wybranej przez uĪytkownika metra odpowiedniej kategorii torów
metra, przy uwzglĊdnieniu warunków technicznych tramwaju.

§ 29. Podstawowe warunki techniczno – eksploatacyjne dla poszczególnych kategorii torów.
1. Maksymalna prĊdkoĞü pociągów:
1) Kategoria 0 – V max 90 km/h,
2) Kategoria 1 – V max 40 km/h,
3) Kategoria 2 – V max 15 km/h,
4) Kategoria 3 – V max powinna byü uzgodniona wspólnie przez zarządy metra, kolei lub
tramwajów.
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2. Konstrukcja toru:
1) Kategoria 0 - nawierzchnia stalowa typu UIC 60 uáoĪona:
a) w tunelu - na podbudowie /páycie / betonowej,
b) na powierzchni - na podkáadach i podsypce táuczniowej lub bezpoĞrednio na
páycie Īelbetowej,
c) na mostach i wiaduktach - w zaleĪnoĞci od konstrukcji tych budowli.
2) Kategoria 1 - nawierzchnia stalowa typu UIC 60 lub S 49, uáoĪona jak w torach kategorii 0.
3) Kategoria 2 - nawierzchnia stalowa typu UIC 60 lub S 49, uáoĪona na podkáadach
i podsypce táuczniowej. W budynkach i na kanaáach rewizyjnych nawierzchniĊ S 49 ukáada
siĊ wg konstrukcji zatwierdzonych przez uĪytkownika metra.
4) Kategoria 3 - nawierzchnia typu S49 uáoĪona na podkáadach i podsypce táuczniowej.

§ 30. Ukáad geometryczny toru w planie.
1. Ukáad geometryczny toru w planie skáada siĊ z odcinków prostych poáączonych krzywymi (áukami
koáowymi, krzywymi przejĞciowymi, biklotoidami, itp).
2. Odcinki proste.
1) Zasadnicza dáugoĞü odcinków prostych miĊdzy: krzywymi przejĞciowymi, rampami
przechyákowymi, áukami koáowymi bez krzywych przejĞciowych i ramp przechyákowych
itp. powinna byü obliczana wg wzoru: L = 0,25 V, gdzie V – prĊdkoĞü w km/h.
2) Odcinki proste nie powinny byü mniejsze niĪ:
a) dla torów kategorii 0 – 20m (w trudnych warunkach min. 15m),
b) dla torów kategorii 1 – 10m (w trudnych warunkach min. 6m),
c) dla torów kategorii 2 – 6m ( w trudnych warunkach min. 3m),
d) dla torów kategorii 3 – wg parametrów uwzglĊdniających parametry techniczne
dla bocznic kolejowych lub tramwajowych.
3. àuki koáowe poziome.
1) Minimalne promienie áuków poziomych okreĞla tabela nr 1:
TABELA nr 1
Kategoria toru
0
1
2

WielkoĞü promienia áuku koáowego (m)
w warunkach normalnych
w warunkach trudnych
400
300
300
200
75
60

2) W torach kategorii 0 promienie áuków o R<300 m mogą byü zastosowane tylko za zgodą
uĪytkownika metra. W tunelach wykonywanych metodą tarczową minimalny promieĔ áuku
poziomego musi byü sprawdzony pod wzglĊdem moĪliwoĞci technicznych prowadzenia
tarczy.
3) Stacje pasaĪerskie zaleca siĊ lokalizowaü na prostych. W przypadku projektowania stacji
na áuku poziomym zaleca siĊ, aby promieĔ áuku w obrĊbie peronu wynosiá nie mniej niĪ
800m ,w trudnych warunkach moĪna dopuĞciü Rmin = 700m.
4) DáugoĞü áuku koáowego mierzona miĊdzy koĔcami krzywych przejĞciowych, a takĪe
dáugoĞü áuku, gdy nie ma krzywych przejĞciowych, powinna byü, co najmniej równa
wartoĞci: L = 0,25 V, gdzie V – prĊdkoĞü w km/h.
5) Minimalne dáugoĞci áuków koáowych powinny wynosiü:
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a) dla torów kategorii 0 -20m, w trudnych warunkach 15m,
b) dla torów kategorii 1 i 2 - 10m, w trudnych warunkach 6m.
6) W przypadku, gdy nie moĪna uzyskaü minimalnej dáugoĞci áuku koáowego miĊdzy
krzywymi przejĞciowymi, stosuje siĊ ukáad záoĪony z dwóch krzywych przejĞciowych
(biklotoida).
4. Krzywe przejĞciowe.
1) W torach kategorii 0 i 1 krzywe przejĞciowe stosuje siĊ pomiĊdzy odcinkami toru prostego
i toru w áuku koáowym poziomym o R  2000 m oraz przy áączeniu áuków o róĪnych
promieniach i jednakowym kierunku.
2) Krzywych przejĞciowych nie stosuje siĊ w nastĊpujących przypadkach:
a) przy poáączeniu dwóch áuków poziomych, gdy róĪnica krzywizn wynosi:
1
1
1

d
R1 R 2 1500
b) na poáączeniach miĊdzytorowych, w których áuki poziome o maáych promieniach
wykonywane są bez przechyáki,
c) na torach manewrowo – postojowych,
d) na stacjach techniczno – postojowych.
3) DáugoĞci krzywych przejĞciowych powinny byü tak dobrane, aby odpowiadaáy dáugoĞciom
ramp przechyákowych.
4) DáugoĞci krzywych przejĞciowych oblicza siĊ wg wzorów:
V .h
wartoĞü zalecana
lz =
100
V .h
wartoĞü minimalna l d =
150
h
przy jednoczesnym sprawdzeniu l min 
2
gdzie: v – prĊdkoĞü pociągów w km/h
h – przechyáka w áuku w mm
l – dáugoĞü krzywej przejĞciowej w metrach
B

B

B

B

B

B

5) Punkty początkowe krzywych przejĞciowych powinny byü oddalone, co najmniej 6 m od:
a) początków i koĔców rozjazdów,
b) przĊseá mostów bez podsypki,
c) przyrządów wyrównawczych.
6) Jako krzywe przejĞciowe naleĪy stosowaü klotoidy okreĞlane zaleĪnoĞcią
L = a2 x K
gdzie: a 2 - staáy dla danej klotoidy wspóáczynnik proporcjonalnoĞci
K - krzywizna áuku krzywej przejĞciowej
1
K=
R
L - dáugoĞü áuku krzywej przejĞciowej
R - promieĔ áuku koáowego.
P

P

P

P

7) Geometria torów powinna byü tak zaprojektowana, aby przyspieszenie niezrównowaĪone
wystĊpujące na krzywych poziomych wynosiáo  0,3m/s 2 (w trudnych warunkach
 0,5m/s 2 ).
P

P

P

P
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§ 31. Ukáad geometryczny toru w profilu.
1. Profil toru.
1) Tor w profilu skáada siĊ z odcinków leĪących w poziomie, na pochyleniu (wzniesienia
i spadki) lub w áukach pionowych.
2) Minimalne pochylenie torów moĪe wynosiü 0‰, pod warunkiem zapewnienia naleĪytego
odwodnienia (spadek podáuĪny cieku odwadniającego torowisko - min. 1‰ ).
3) NajwiĊksze dopuszczalne pochylenia niwelety torów okreĞla tabela nr 2
TABELA 2
Pochylenia maksymalne
Lp. Usytuowanie torów
zalecane
dopuszczalne
1
Na stacjach w obrĊbie peronów pasaĪerskich
3‰
5‰
2
Na szlakach podziemnych i naziemnych zakrytych
40‰
45‰
3
Na szlakach naziemnych i nadziemnych (mosty, wiadukty, estakady) 30‰
35‰
4
Na rozjazdach
5‰
10‰
5
Na torach stacji techniczno – postojowych, na pĊtlach
0‰
1,5‰
4) DáugoĞü toru o jednakowym pochyleniu, liczona miĊdzy punktami zaáamania niwelety,
powinna odpowiadaü docelowej dáugoĞci pociągów.
5) Minimalna dáugoĞü odcinka o jednakowym pochyleniu powinna wynosiü 50m pomiĊdzy:
a) początkiem i koĔcem dwóch sąsiednich áuków pionowych,
b) początkiem lub koĔcem áuku pionowego a zaáomem profilu nie wymagającym
zaokrąglenia áukiem pionowym,
c) pomiĊdzy dwoma sąsiednimi zaáomami profilów, nie wymagających zaokrąglenia
áukami
d) pionowymi.
6) Tory manewrowo – postojowe, lokalizowane za lub przed stacją pasaĪerską, powinny leĪeü
w poziomie lub na spadku nie wiĊkszym niĪ 2‰ oraz powinny byü usytuowane w taki
sposób, aby niemoĪliwe byáo staczanie siĊ taboru na stacjĊ.
7) Przy áączeniu dwóch sąsiednich odcinków niwelety o pochyleniach skierowanych
w odwrotne strony i przekraczających 5‰, powinna wystĊpowaü wstawka o pochyleniu do
5‰.
8) Na áukach poziomych o promieniach poniĪej 300m, pochylenia niwelety nie powinny
przekraczaü wartoĞci dopuszczalnych:
a) 10‰ dla R = 150m,
b) 20‰ dla R = 200m,
c) 30‰. dla R = 300m.
9) Dla promieni áuków poĞrednich pomiĊdzy R=150–200 m i R=200–300 m dopuszczalne
pochylenia niwelety naleĪy wyliczaü poprzez interpolacjĊ wartoĞci podanych powyĪej.
2. Zaáomy profilu podáuĪnego.
1) Zaáomy profilu podáuĪnego powinny byü usytuowane prostych odcinkach torów.
2) W trudnych warunkach terenowych dopuszcza siĊ lokalizacjĊ zaáomów profilu podáuĪnego
na áuku koáowym, a wyjątkowo takĪe na krzywej przejĞciowej i rampie przechyákowej, tak
jednak, aby caáy áuk pionowy mieĞciá siĊ na dáugoĞci krzywej lub dáugoĞci rampy.
3) W obrĊbie peronu pasaĪerskiego nie powinny wystĊpowaü zaáomy profilu podáuĪnego.
OdlegáoĞü koĔców peronu od początku lub koĔca áuku zaokrąglającego zaáom powinna
wynosiü, co najmniej 6,0 m, a w trudnych warunkach 3,0 m.
3. àuki pionowe zaokrąglające zaáomy profilu podáuĪnego.
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1) Gdy suma dwóch sąsiednich pochyleĔ odwrotnych niwelety lub róĪnica dwóch sąsiednich
pochyleĔ jednakowego kierunku wynosi 2‰, to zaáom profilu naleĪy zaokrągliü áukiem
koáowym o promieniu okreĞlonym w tabeli nr 3
TABELA 3
Tory
Rodzaj warunków Kategoria 0
Lp.
Kategoria 1 i 2
terenowych
PromieĔ áuku pionowego R(m)
R(m)
Na szlaku
Na podejĞciach do stacji
1
Normalne
5000
3000
1500
2
Trudne
3000
2000
wg wzoru R=20v+600
v – prĊdkoĞü pociągów w km/h
2) Zaokrąglenie zaáomu wykonuje siĊ na liniach naziemnych w podtorzu ziemnym, na liniach
podziemnych i nadziemnych w podbudowie (páycie betonowej).
3) àuków zaokrąglających zaáomy nie naleĪy wykonywaü na mostach bez podsypki. KoĔce
áuków powinny znajdowaü siĊ, co najmniej 6 m od koĔca dĨwigara mostowego. Na mostach
z podsypką zaáomy są dopuszczalne, pod warunkiem, Īe zostaáo to uwzglĊdnione
w obliczeniach statycznych mostu.
4) Rozjazdy mogą byü ukáadane na áukach pionowych, zaokrąglających zaáomy profilu, gdy:
a) áuk jest skierowany wypukáoĞcią do doáu, a promieĔ áuku R  2000 m,
b) áuk jest skierowany wypukáoĞcią do góry, a promieĔ áuku R  5000 m.
c) w przypadku mniejszych promieni áuków zaokrąglających, rozjazdy muszą byü
odsuniĊte co najmniej o 6m od początku lub koĔca takiego áuku.

§ 32. SzerokoĞü toru na prostej i na áukach.
1. Nominalna szerokoĞü toru metra na prostej i w áukach o R300m, mierzona miĊdzy szynami toru
14mm poniĪej górnej powierzchni gáówki szyny, wynosi 1435 mm.
2. W áukach poziomych o promieniach mniejszych niĪ 300 m nominalna szerokoĞü toru powinna byü
powiĊkszona o wartoĞü poszerzenia toru okreĞlone w tabeli nr 4.
TABELA 4
R
300 275 250 225 215 200 190 175 150 125 100 70
60
P
0
3
5
8
10
12
14
16
16
20
20
20
20
gdzie: R – promieĔ áuku poziomego w m
P – wartoĞü poszerzenia toru w mm
3. PrzejĞcie od szerokoĞci nominalnej toru do zwiĊkszonej szerokoĞci toru w áuku powinno byü
wykonywane stopniowo:
1) w torach gáównych (kategoria 0): 1 mm na dáugoĞci miĊdzy sąsiednimi podkáadami lub
podporami,
2) w torach pozostaáych kategorii: 2 mm miĊdzy sąsiednimi podkáadami lub podporami.
4. Poszerzenie toru w áukach, okreĞlone w tabeli 4, wykonuje siĊ przez odsuniĊcie szyny toku
wewnĊtrznego w kierunku Ğrodka áuku.
5. PrzejĞcie od nominalnej szerokoĞci toru do zwiĊkszonej w áuku i odwrotnie naleĪy wykonaü na
krzywej przejĞciowej a jeĞli miĊdzy odcinkiem prostym, a áukiem nie ma krzywych przejĞciowych,
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to poszerzenie naleĪy wykonaü na prostej tak, aby na początku áuku koáowego byáo peáne
poszerzenie.
6. Poszerzenie torów w rozjazdach naleĪy wykonaü wg rysunków technicznych tych rozjazdów.
7. W przypadku áuku koszowego przejĞcie do poszerzenia w áuku o mniejszym promieniu wykonuje
siĊ na áuku o wiĊkszym promieniu.
8. JeĪeli dwa áuki o róĪnych poszerzeniach toru są poáączone ze sobą krzywą przejĞciową, to przejĞcie
od jednej szerokoĞci do drugiej naleĪy wykonaü na dáugoĞci krzywej przejĞciowej.
9. JeĪeli dwa áuki jednakowego kierunku są poáączone wstawką, to naleĪy na niej wykonaü dwa
przejĞcia od toru poszerzonego na áukach do toru nominalnego i miĊdzy koĔcami tych przejĞü
wykonaü odcinek toru nie poszerzonego o dáugoĞci podanej w §30 ust. 2 pkt 1 i 2 .
10. W przypadku wstawki prostej miĊdzy áukami krótszej niĪ wartoĞü okreĞlona w ust.9 naleĪy:
1) przy jednakowym poszerzeniu torów w obu áukach, zachowaü je na dáugoĞci caáej wstawki,
2) przy róĪnych poszerzeniach w obu áukach na dáugoĞci wstawki naleĪy wykonaü przejĞcie od
wiĊkszego poszerzenia do mniejszego.
11. W przypadku áuków odwrotnych i wstawki krótszej niĪ okreĞlonej w § 30 ust 2 pkt 1 i 2, to na
dáugoĞci wstawki obydwa toki szynowe powinny byü stopniowo odchylone w poáoĪenie styczne do
áuków.
12. Dopuszczalne odchylenia od nominalnej szerokoĞci toru w torach nowobudowanych wynoszą
r2 mm.

§ 33. PoáoĪenie toru na áuku
1. Przechyáka toru.
1) Na odcinkach prostych toru i w áukach poziomych o promieniu wiĊkszym niĪ 4000m oraz
na stacjach techniczno – postojowych, górne powierzchnie gáówek szyn obydwu toków
powinny znajdowaü siĊ na tej samej wysokoĞci.
2) W áukach poziomych o promieniach 4000 m i mniejszych stosuje siĊ przechyáki toru
tj. podwyĪszenie toku zewnĊtrznego toru, w stosunku do toku wewnĊtrznego.
3) W torach leĪących w tunelu i na odcinkach naziemnych zakrytych, na mostach
i wiaduktach bez podsypki, przechyákĊ uzyskuje siĊ poprzez podniesienie toku
zewnĊtrznego toru o poáowĊ wymaganej wartoĞci przechyáki i obniĪenie o taką samą
wartoĞü toku wewnĊtrznego toru.
4) Na odcinkach naziemnych na podsypce, przechyákĊ uzyskuje siĊ poprzez podniesienie
zewnĊtrznego toku toru o caáą wymaganą wartoĞü przechyáki wzglĊdem toku
wewnĊtrznego.
5) WielkoĞü przechyáki oblicza siĊ wg wzoru:
11,8v 2
 153an
h=
R
gdzie: h - wartoĞü przechyáki w torze w mm
v - prĊdkoĞü jazdy pociągu w km/h
R - promieĔ áuku w m
przy uwzglĊdnieniu wartoĞci a n
gdzie: a n – wartoĞü przyspieszenia niezrównowaĪonego powinna wynosiü:
B

B

B

B
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w warunkach normalnych
0 m/s 2
w warunkach trudnych
0,3 m/s 2
w warunkach b. trudnych
0,5 m/s 2
6) Wyniki obliczonych przechyáek zaokrągla siĊ do 5 mm.
7) Nie naleĪy stosowaü przechyáek toru wiĊkszych niĪ 150 mm i mniejszych niĪ 10 mm.
8) Dopuszczalna wichrowatoĞü nowobudowanych torów wynosi 4 mm na dáugoĞci 5 m
tj. 0,8‰.
P

P

P

P

P

2. Rampy przechyákowe.
1) Rampa przechyákowa jest to odcinek toru, na dáugoĞci którego uzyskuje siĊ przejĞcie od
toru bez przechyáki do odcinka toru z przechyáką.
2) Na liniach metra zaleca siĊ stosowaü rampy przechyákowe proste.
3) Rampy przechyákowe naleĪy wykonywaü na dáugoĞci krzywych przejĞciowych, a jeĞli ich
nie ma naleĪy wykonywaü na prostych przylegáych do áuku.
4) Rampa przechyákowa powinna koĔczyü siĊ na początku áuku koáowego poziomego.
5) DáugoĞü rampy przechyákowej naleĪy obliczaü wg wzoru:
a) rampa zasadnicza
vh
lz =
100
B

B

b) rampa dopuszczalna
vh
ld =
150
gdzie: l - dáugoĞü rampy przechyákowej w m
v - prĊdkoĞü jazdy w km/h
h - przechyáka toru w áuku w mm
6) W wyjątkowych przypadkach dopuszcza siĊ zastosowanie ramp przechyákowych o dáugoĞci
lmin  0,5 h
7) W przypadku, gdy uzyskane dáugoĞci ramp przechyákowych wyliczonych wg wzorów
podanych w punktach 5) i 6) są wiĊksze niĪ dáugoĞci krzywych przejĞciowych, przy
minimalnej wstawce prostej miĊdzy nimi, dopuszcza siĊ zachodzenie ramp przechyákowych
na áuk koáowy.
8) W przypadku poáączenia áuków jednakowego kierunku krzywą przejĞciową, rampĊ
przechyákową wykonuje siĊ na dáugoĞci tej krzywej.
9) JeĪeli z powodu trudnych warunków terenowych odcinek toru prostego miĊdzy áukami
jednego kierunku jest mniejszy od wartoĞci okreĞlonych w § 30 ust.2 pkt. 1) i 2) to:
a) przy jednakowych promieniach áuku ich przechyáka powinna byü zachowana na
caáej dáugoĞci wstawki prostej,
b) przy róĪnych promieniach áuków przejĞcie z mniejszej do wiĊkszej przechyáki
áuku wykonuje siĊ stopniowo na dáugoĞci wstawki prostej.
10) W przypadku trudnych warunków terenowych, jeĞli miĊdzy dwoma áukami odwrotnego
kierunku prosty odcinek toru jest mniejszy od odpowiedniej dáugoĞci wstawki wymienionej
w § 30 ust. 2 pkt. 1) i 2), to na wstawce tej wykonuje siĊ rampy przechyákowe dla kaĪdego z
áuków o dáugoĞciach dopuszczalnych i minimalnej wstawce prostej miĊdzy nimi
wymienionej w § 30 ust.2 pkt 2).
B

B

3. Dopuszczalna prĊdkoĞü pociągów na áukach.
1) Maksymalna prĊdkoĞü pociągów na áuku poziomym przy zachowaniu peánego
bezpieczeĔstwa jazdy, komfortu pasaĪerów i zapewnieniu stabilnoĞci toru, zaleĪy od:
a) przyjĊtego promienia áuku – R
b) wysokoĞci zastosowanej przechyáki – h
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c) dáugoĞci krzywej przejĞciowej – L
d) dáugoĞci rampy przechyákowej – l
2) WielkoĞci R, h, L i l powinny byü tak dobrane, aby wystĊpujące na odcinku toru w áuku
poziomym:
a) przyspieszenie niezrównowaĪone a n mieĞciáo siĊ w granicach od 0 do 0,5 m/s 2 ,
b) prĊdkoĞü podnoszenia siĊ koáa na rampie przechyákowej nie przekraczaáa
45 mm/s.
B

B

P

P

§ 34. Nawierzchnia torowa i podtorze
1. Konstrukcja nawierzchni torowej i podtorza musi zapewniü ograniczenie drgaĔ generowanych
przez pociągi do poziomu poniĪej dopuszczalnego okreĞlonego w normach dotyczących
oddziaáywania na budynki jak i ludzi w nich przebywających
2. Rozstaw torów tj. odlegáoĞü miĊdzy osiami dwóch leĪących obok siebie torów.
1) Rozstaw torów na odcinkach szlakowych prostych linii dwutorowych metra, biegnących
równolegle na wspólnym podtorzu lub podbudowie powinien odpowiadaü szerokoĞci
skrajni budowli dla danej linii metra. Na áukach poziomych rozstaw torów naleĪy
powiĊkszyü o wartoĞü poszerzenia skrajni.
2) Rozstaw torów na stacjach pasaĪerskich z peronami bocznymi powinien byü taki sam jak
na odcinkach szlakowych. W przypadku umieszczenia na miĊdzytorzu elementów staáych
np. sáupów, podpór, siatek ochronnych, rozstaw naleĪy poszerzyü o szerokoĞü danego
elementu. Dotyczy to takĪe odcinków szlakowych.
3) Rozstaw torów na stacjach pasaĪerskich z peronami wyspowymi powinien wynosiü:
d = p + 2e
gdzie: p - szerokoĞü peronu w m, zaleĪna od metody budowy oraz przewidywanej liczby
pasaĪerów na danej stacji
e - odlegáoĞü krawĊdzi peronu od osi toru w m, którą okreĞla skrajnia budowli.
4) Na odcinkach metra podziemnego wykonywanych tarczą o rozstawie torów decyduje
odlegáoĞü pomiĊdzy osiami tuneli (przy zachowaniu SOC).
5) Rozstaw torów manewrowo-postojowych usytuowanych na szlaku oraz rozstaw torów
techniczno – postojowych na stacjach (zajezdniach) jest zaleĪny od umieszczenia na
miĊdzytorzach elementów instalacji róĪnego typu, pomostów lub chodników dla personelu
oraz innych urządzeĔ staáych lub ruchomych. Przyjmując szerokoĞü rozstawu torów naleĪy
uwzglĊdniü skrajniĊ, budowli dwóch sąsiednich torów oraz szerokoĞü lokalizowanych na
miĊdzytorzu elementów.
6) Rozstaw torów, po których poruszają siĊ wspólnie tabor metra i kolei naleĪy przyjmowaü
wg warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü budowle kolejowe i ich
usytuowanie.
3. Warunki techniczne, jakim powinna odpowiadaü nawierzchnia torowa i podtorze metra – zasady
ogólne konstrukcji nawierzchni torowej i podtorza metra.
1) Nawierzchnia torowa, stanowiąca zespóá konstrukcyjny elementów toru, pozwalający na
ruch po nim pociągów, powinna speániaü nastĊpujące warunki:
a) odpowiedniej wytrzymaáoĞci elementów skáadowych i caáego zespoáu,
przystosowanego do przenoszenia na konstrukcjĊ dolną tunelu (ewentualnie na
podtorze lub konstrukcjĊ budowli inĪynierskich) obciąĪeĔ staáych
i dynamicznych, związanych z ruchem pojazdów,
b) stabilnoĞci caáoĞci konstrukcji, skáadającej siĊ z odpowiednio poáączonych ze
sobą elementów toru i zapewniającej bezpieczeĔstwo ruchu pociągów i pojazdów
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roboczych, przy uwzglĊdnieniu dopuszczalnych nacisków na oĞ taboru metra
i obowiązujących na danej kategorii torów prĊdkoĞci pociągów,
c) prostej technologii budowy i utrzymania konstrukcji nawierzchni,
d) niezawodnoĞci i maksymalnie dáugiego okresu eksploatacji konstrukcji jak i jej
elementów skáadowych, przy utrzymaniu wáaĞciwych parametrów technicznych,
w ramach dopuszczalnych tolerancji,
e) táumienia drgaĔ akustycznych i wibracyjnych, wywoáanych przez przejeĪdĪający
tabor,
f) wáaĞciwego odwodnienia,
g) skutecznej izolacji przeciw prądom báądzącym,
h) opornoĞci wynoszącej minimum 2 :/km dla zapewnienia pracy obwodu srp,
i) maksymalnego wykorzystania typowych elementów stosowanych na kolei oraz
metrze
a takĪe innych elementów ujĊtych w normach paĔstwowych
i branĪowych,
j) elementy produkowane w kraju i importowane powinny posiadaü odpowiednie
Ğwiadectwa dopuszczenia do stosowania.
2) RolĊ podtorza, czyli budowli, na której ukáadana jest nawierzchnia torowa powinny
speániaü:
a) na liniach naziemnych - budowle geotechniczne, wykonane na gruncie rodzimym,
jako nasypy lub przekopy wraz z urządzeniami zabezpieczającymi
i odwadniającymi,
b) w tunelach o konstrukcji zamkniĊtej - konstrukcja tunelu,
c) na mostach i wiaduktach - koryto podsypkowe lub sama konstrukcja budowli, do
której przymocowana jest nawierzchnia torowa.
4. Rodzaje nawierzchni torowej wystĊpujące w ukáadach torowych :
1) szyny poáączone na staáe za pomocą záączek lub bezstykowe, przytwierdzane do
podkáadów betonowych, drewnianych lub z tworzyw sztucznych zatopionych
w podbudowie betonowej lub ukáadane na podsypce táuczniowej,
2) bezpodkáadowa i bezpodsypkowa, w której konstrukcja stalowa nawierzchni mocowana
jest do podbudowy betonowej lub Īelbetowej z uĪyciem wylewek z tworzyw sztucznych
formowanych w ksztaácie podpór. Podpory te niwelują niedokáadnoĞci podbudowy i mogą
stanowiü element wibroizolacyjny nawierzchni,
3) nawierzchnie niekonwencjonalne stosowane indywidualnie dla róĪnych typów taboru
np. na pneumatykach, poduszce magnetycznej itp.

5. Nawierzchnia torowa w tunelu i na odcinkach naziemnych zakrytych.
1) W tunelu i na odcinkach naziemnych zakrytych zaleca siĊ stosowaü nawierzchniĊ na
podbudowie betonowej. Dla zmniejszenia poziomu haáasu i wibracji wywoáanych przez
przejeĪdĪający tabor, naleĪy stosowaü w konstrukcji toru zabezpieczenia eliminujące lub
ograniczające te niekorzystne zjawiska.
2) Rodzaj nawierzchni ustala uĪytkownik metra.

§ 35. Elementy skáadowe nawierzchni torowej.
1. Wszystkie elementy skáadowe nawierzchni torowej muszą posiadaü ĝwiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.
2. Szyny.
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1) W tunelu naleĪy stosowaü szyny typu UIC 60 o wytrzymaáoĞci Rm t 90 kG/mm 2 , klasy I
odpowiadające wymogom Polskich Norm.
2) W torach gáównych w tunelu, na prostych i na áukach o promieniu R t 300 m, naleĪy
ukáadaü szyny zgrzewane, lub spawane termitowo. DáugoĞü odcinków spawanych toru
w tunelu jest nieograniczona.
3) W odcinkach torów bezstykowych naleĪy wbudowaü przĊsáa ochronne, skáadające siĊ
z ogniwa torowego záoĪonego z szyn normalnej dáugoĞci 25 m w nastĊpujących miejscach:
a) przed i za kaĪdym nie spawanym ogniwem szynowym ze záączem izolowanym
klejono – sprĊĪonym,
b) przed i za kaĪdym rozjazdem nie spawanym,
c) przed początkiem lub koĔcem toru stykowego.
4) Szyny w páaszczyĨnie pionowej powinny byü ukáadane w pochyleniu skierowanym do osi
toru o wartoĞciach:
a) 1: 40 dla szyn UIC 60,
b) 1: 20 dla szyn S 49.
P

3. Záączki szynowe i elementy przymocowania szyn do podbudowy lub podkáadów:
1) System przytwierdzeĔ szyny powinien speániaü warunki okreĞlone
PN-EN 13481-5;
2) typowe wg norm katalogów ,
3) nietypowe uzgodnione kaĪdorazowo z uĪytkownikiem metra.

w

P

normie

4. Rozjazdy, skrzyĪowania i poáączenia torów.
1) Na liniach metra naleĪy stosowaü typowe rozjazdy i skrzyĪowania dopuszczone do
eksploatacji na kolei. Jako podstawowe, w torach z szyn UIC-60, naleĪy stosowaü
rozjazdy zwyczajne S60 –190 -1:9 i S60-300-1:9 oraz w podwójnych poáączeniach torów
tymi rozjazdami – skrzyĪowania torów S60-1: 4,444.
2) W trudnych warunkach trasowania moĪna stosowaü rozjazdy zwyczajne S60-150-1:7.
3) UáoĪenie rozjazdów w torach powinno odpowiadaü nastĊpującym warunkom:
a) rozjazdy naleĪy lokalizowaü na prostych odcinkach torów; rozjazdy áukowe
moĪna stosowaü tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą uĪytkownika
metra,
b) odlegáoĞü początku lub koĔca rozjazdu od peronu pasaĪerskiego powinna wynosiü
co najmniej 6,0 m zaĞ w trudnych warunkach 3,0 m,
c) rozjazdy w poáączeniach miĊdzytorowych w torach gáównych zaleca siĊ
projektowaü zgodnie z kierunkiem ruchu (ruch pociągów z ostrza iglicy),
d) w pojedynczych poáączeniach torów rozjazdami, minimalna wstawka prosta
miĊdzy odwrotnymi áukami rozjazdowymi powinna wynosiü 6,0m,
e) punkty początkowe lub koĔcowe krzywych przejĞciowych, ramp
przechyákowych, wstawek przejĞciowych od toru normalnego do toru
poszerzonego w áukach, áuków koáowych bez krzywej przejĞciowej lub rampy
powinny byü oddalone co najmniej 6 m od początku lub koĔca rozjazdu.
W trudnych warunkach przy ukáadaniu rozjazdu S60-190-1:9, do dáugoĞci 6 m
wstawki moĪe byü wliczony odcinek prosty w krzyĪownicy tego rozjazdu,
f) rozjazdy i skrzyĪowania torów w tunelu naleĪy ukáadaü jako nie spawane.
Rozjazdy powinny byü ukáadane na tym samym typie podbudowy, co przylegáe
odcinki torowe.
4) Minimalna dáugoĞü odcinka szyny miĊdzy rozjazdami powinna wynosiü 12,5 m w torach
kategorii 0 i 6,0 m. w torach pozostaáych kategorii
5) Szyny w rozjazdach ustawiane są pionowo. PrzejĞcie do szyn ustawianych w pochyleniu
wykonuje siĊ wg rysunków technicznych rozjazdów.
6) JeĞli odlegáoĞü miĊdzy rozjazdami nie przekracza 30 m, to szyny na caáej tej dáugoĞci
ustawia siĊ pionowo.
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5. Prowadnice.
1) W torach gáównych w áukach o promieniach R  300 m, w celu zabezpieczenia toku
zewnĊtrznego toru od zbyt silnego nacisku kóá taboru naleĪy uáoĪyü przy toku
wewnĊtrznym prowadnice, wg warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü
budowle kolejowe.
2) KonstrukcjĊ prowadnic naleĪy uzgodniü z uĪytkownikiem metra.
6. Kozáy oporowe.
1) W koĔcu toru nie poáączonego z innym torem powinien byü ustawiony kozioá oporowy.
2) W torach mogą byü stosowane nastĊpujące rodzaje kozáów oporowych:
a. stalowe - szynowe lub wykonane z ksztaátowników,
b. betonowe /Īelbetowe/
c. samohamujące.
3) KonstrukcjĊ kozáa oporowego naleĪy uzgodniü z uĪytkownikiem metra.
4) Nawierzchnia Īeberek ochronnych zakoĔczonych kozáem oporowym powinna byü tego
samego typu i konstrukcji jak w torze.
7. Podkáady.
1) W nawierzchni na podbudowie betonowej moĪna stosowaü podkáady:
a) drewniane o nominalnej dáugoĞci lub jako klocki pod kaĪdą szyną,
b) betonowe (strunobetonowe, Īelbetowe blokowe z áącznikami stalowymi w Ğrodku
itp.),
c) z tworzyw sztucznych.
2) W przypadku zasilania taboru energią elektryczną przy pomocy trzeciej szyny dáugoĞci
podkáadów powinny zapewniü moĪliwoĞü przymocowania do nich wsporników tej szyny.
3) Podkáady przed uáoĪeniem w betonie zaleca siĊ otulaü warstwą izolacji (np. typu „kalosz”)
dla zwiĊkszenia wibroizolacji nawierzchni.
4) PrzyjĊte wg standardów kolejowych, przystosowanych do warunków metra
i zatwierdzonych przez uĪytkownika metra.
5) Przyjmuje siĊ nastĊpujące dáugoĞci podkáadów:
a) drewniane – 2600 mm,
b) betonowe – 2500 mm.
8. Podpory z tworzyw sztucznych.
1) Podpora jest to element warstwowy z tworzywa sztucznego uáoĪony trwale na podbudowie
betonowej . Podpory jako element wĊzáa mocowania szyny musi posiadaü Ğwiadectwo
dopuszczenia do eksploatacji urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu pociągów.
Rodzaj podpory powinien byü okreĞlony pod kątem maksymalnego táumienia drgaĔ
podáuĪnych i poprzecznych wywoáanych ruchem pociągów.
2) W nawierzchni bezpodkáadowej i bezpodsypkowej na páytach betonowych (podbudowie)
podpory stosowane są dla zniwelowania niedokáadnoĞci wykonania podbudowy.
3) Rozstaw podpór w metrze wynosi:
a) 750 mm, na prostej i w áukach R t 1000m
b) 650 mm na áukach R < 1000m,
c) w wyjątkowych przypadkach ww. wymiary moĪna zwiĊkszyü maksymalnie
o 85 mm.
9. Podsypka.
1) Na podsypkĊ táuczniową w torach kategorii 0 i 1 naleĪy stosowaü materiaáy najwyĪszego
gatunku takie jak: granit, porfit, diabaz i bazalt.
2) Minimalna gruboĞü podsypki w torach kategorii 0 powinna wynosiü: 0,30 m pod
podkáadami drewnianymi i 0,35 m. pod podkáadami betonowymi,
3) Dla torów pozostaáych kategorii wartoĞci te bĊdą wynosiáy 0,13 m i 0,20 m.
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10. Podbudowa betonowa toru (páyta betonowa).
1) Podbudowa betonowa toru w tunelu i na odcinkach naziemnych zakrytych zastĊpuje
podsypkĊ w nawierzchni klasycznej.
2) Zadaniem podbudowy jest równomierne przenoszenie nacisków taboru na podáoĪe,
odprowadzanie wody z toru oraz zapewnienie stabilnoĞci toru.
3) Podstawową rolĊ odwodnienia tunelu speániają kanaáy odwadniające usytuowane w osiach
kaĪdego z torów, mające spadki podáuĪne minimum 1 ‰ oraz rowki podáuĪne biegnące
z obu stron toru, poáączone z kanaáem odwadniającym rowkami poprzecznymi
usytuowanymi miĊdzy podporami. Woda z kanaáów odprowadzana jest do przepompowni.
4) Spadek poprzeczny górnych páaszczyzn podbudowy w kierunku kanaáu odwadniającego
przyjmuje siĊ 1,5% na prostej a na áukach jest odpowiednio zwiĊkszony.
5) Minimalna gruboĞü podbudowy betonowej, przy zastosowaniu podpór z tworzywa
sztucznego, powinna wynosiü w osi szyny:
a) 260 mm w torach z przechyáką,
b) 330 mm w torach bez przechyáki,
c) w rozwiązaniach czasowych stosowanych w torach áącznikowych minimalna
gruboĞü podbudów powinna wynosiü 120 mm.
6) W przypadku stosowania podkáadów w torze minimalna gruboĞü podbudowy pod
podkáadem w osi szyny powinna wynosiü:
a) 100 mm w torach z przechyáką,
b) 160 mm w torach bez przechyáki.
7) Zasadnicze dylatacje podbudowy betonowej na caáej gruboĞci naleĪy wykonywaü
w miejscach dylatacji konstrukcji tunelu. Nad tymi dylatacjami nie wolno ukáadaü podpór
szynowych. w miejscach okreĞlonych przez projekt, ale nie w miejscach podpór
szynowych.
11. Konstrukcja nawierzchni torowej na liniach naziemnych.
1) Na naziemnych odcinkach linii zaleca siĊ stosowaü nawierzchniĊ typu kolejowego,
tj. szyny, záączki, podkáady drewniane lub betonowe, podsypka táuczniowa uáoĪone na
warstwie filtracyjnej.
2) Podkáadów strunobetonowych nie moĪna stosowaü w áukach o promieniach mniejszych niĪ
300 m.
3) Tor bezstykowy naleĪy ukáadaü na podkáadach drewnianych na odcinkach prostych
i w áukach R t 500m oraz na podkáadach betonowych gdy R t 450m.
4) W przypadku, gdy tor stykowy dochodzi do toru bezstykowego w tunelu pomiĊdzy
koĔcami áączonych szyn, w stykach zwykáych naleĪy zostawiü szczelinĊ dylatacyjną (luz).
WielkoĞü luzu zaleĪy od temperatury przytwierdzenia oraz dáugoĞci szyny i nie moĪe byü
wiĊksza niĪ 20 mm.
12. Podtorze na odcinkach naziemnych.
1) Podtorzem jest budowla ziemna (nasyp, przekop), której górna powierzchnia stanowiąca
torowisko powinna byü przystosowana do uáoĪenia na nim nawierzchni torowej wraz
z trzecią szyną oraz do zbudowania obiektów związanych z eksploatacją.
2) Pas terenu, na którym zbudowane zostaáo podtorze, powinien byü ogrodzony tak aby
zabezpieczyü go przed wtargniĊciem ludzi lub zwierząt.
3) W terenie zabudowanym powinny byü ustawione ekrany dĨwiĊkocháonne.
4) Podtorze powinno zapewniü wytrzymaáoĞü wymaganą dla danej linii, biorąc pod uwagĊ
naciski na oĞ taboru oraz oddziaáywania dynamiczne, wywoáane przez przejeĪdĪające
pociągi.
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13. Konstrukcja nawierzchni torowej i podtorza na stacjach techniczno – postojowych metra (STP).
1) Na stacjach techniczno – postojowych stosuje siĊ tory kategorii 2 i nawierzchniĊ torową
typu S 49 na podkáadach drewnianych lub betonowych i na podsypce táuczniowej,
uáoĪonych na warstwie filtracyjnej i na odpowiednio uformowanym podtorzu ziemnym wg
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü budowle kolejowe i ich usytuowanie
z uwzglĊdnieniem warunków metra.
2) NaleĪy zapewniü wáaĞciwe odwodnienie.
3) Celem skrócenia dáugoĞci ukáadów gáowic rozjazdowych na STP, naleĪy stosowaü
rozjazdy
o maáych promieniach: min. 70 m (150 m i 140 m) i duĪych skosach 1:5 (1: 7); mogą byü
takĪe stosowane rozjazdy kolejowe o wiĊkszych promieniach. LiczbĊ rozjazdów na stacji
naleĪy ograniczyü do minimum. Ukáad rozjazdów powinien zapewniü moĪliwoĞü
realizowania wszystkich przebiegów pociągowych i manewrowych objĊtych procesem
technologicznym stacji.
4) Na stacjach techniczno – postojowych moĪna stosowaü tor bezstykowy.
5) W torach poáoĪonych w áukach nie stosuje siĊ krzywych przejĞciowych i przechyáek.
6) Tory na STP, po których porusza siĊ tabor kolejowy muszą speániaü warunki techniczne
jakim powinny odpowiadaü budowle kolejowe i ich usytuowanie.
7) Ukáad torów na stacji techniczno-postojowej powinien zapewniaü wáaĞciwą obsáugĊ taboru.
SzerokoĞü miĊdzytorzy powinna zapewniaü bezpieczne poruszanie siĊ personelu i urządzeĔ
mechanicznych oraz moĪliwoĞci ustawiania potrzebnych elementów staáych.
8) Teren STP powinien zostaü odpowiednio wygrodzony i w razie potrzeby osáoniĊty
ekranami dĨwiĊkocháonnymi.
14. Tory na kanaáach rewizyjnych i w obiektach stacji techniczno-postojowej
1) Na kanaáach rewizyjnych i w obiektach STP szyny z podkáadkami mogą byü ukáadane na
podporach z tworzyw sztucznych lub na páaskownikach stalowych tzw. markach.
2) NaleĪy stosowaü szyny i záączki typu UIC60 lub S49.
3) W obiektach STP podbudowĊ pod tor mogą stanowiü páyty Īelbetowe lub podáuĪne belki
Īelbetowe.
4) W zaleĪnoĞci od funkcji obiektu poáoĪonego na tewrenie STP, poziom gáówki szyny moĪe
byü równy lub wyĪszy od poziomu posadzki podáogowej obiektu.
5) Rozwiązania indywidualne mocowania szyn do podáoĪa w obiektach STP powinny byü
kaĪdorazowo uzgadniane z uĪytkownikiem metra.
15. Tor na obiektach inĪynieryjnych.
1) Nawierzchnia torowa metra na obiektach inĪynieryjnych powinna byü dostosowana do
konstrukcji obiektu, na którym bĊdzie uáoĪona. Tor naleĪy ukáadaü jako bezstykowy na
caáej dáugoĞci obiektu i 6 m poza obiektem.
2) Tor moĪe byü uáoĪony na:
a) mostownicach drewnianych, przymocowanych bezpoĞrednio do konstrukcji
mostu ,
b) na podsypce i podkáadach, gdzie podsypka umieszczona jest w podáuĪnym
korycie podsypkowym.
3) Szyny na obiektach naleĪy stosowaü tego samego typu, co szyny leĪące w torze przed i za
obiektem.
4) W torach na obiektach naleĪy stosowaü odbojnice oraz ewentualnie przyrządy
wyrównawcze wg warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü budowle
kolejowe.
16. Nawierzchnia torowa na áącznicach.
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1) Tory áączące tory metra z torami kolejowymi, po których bĊdzie siĊ poruszaá tabor
kolejowy, naleĪy przewidzieü zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadaü budowle kolejowe. Na áącznicach tych nie naleĪy stosowaü trzeciej szyny.
2) àącznice torów metra z torami tramwajowymi powinny byü zgodne z warunkami
technicznymi metra. Na áącznicach tych nie naleĪy stosowaü trzeciej szyny.
17. Znaki torowe.
1) Znakami torowymi w rozumieniu niniejszych warunków technicznych są:
a) znaki kilometrowe i hektometrowe,
b) znaki pochylenia podáuĪnego toru,
c) znaki regulacji osi torów,
d) znaki granic administracyjnych.
2) Rodzaje konstrukcji znaków i ich rozmieszczenie na liniach naleĪy przyjmowaü wg ustaleĔ
z uĪytkownikiem metra.
3) Dodatkowo, co ok. 20 mb wzdáuĪ torów naleĪy zastabilizowaü „nity” – znaki
wysokoĞciowe sáuĪące do ustawiania torów i badania przemieszczeĔ pionowych
podbudowy betonowej w trakcie eksploatacji.

18. Urządzenia smarujące
Na áukach o promieniu poniĪej 400m (na linii) naleĪy montowaü automatycznie dziaáające urządzenia
do smarowania krawĊdzi szyny.

§ 36. Skrajnie
1. Na liniach metra przyjĊto nastĊpujące skrajnie:
1) skrajnia taboru,
2) skrajnia budowli i urządzeĔ,
3) skrajnia trzeciej szyny
4) skrajnia obudowy ciągáej.
2. Skrajnia taboru musi odpowiadaü warunkom okreĞlonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.10.2005 (Dz.U. nr 212 poz 1771).
3. Skrajnia budowli i urządzeĔ.
Skrajnie budowli i obudowy ciągáej naleĪy okreĞliü na podstawie skrajni taboru
1) Skrajnia budowli okreĞla najwiĊksze dopuszczalne w przekroju poprzecznym pole dla
ruchu pojazdów szynowych, na zewnątrz którego powinny znajdowaü siĊ wszelkie
budowle, urządzenia i przedmioty poáoĪone przy torze po uwzglĊdnieniu ich tolerancji
budowlanych i eksploatacyjnych.
2) SkrajniĊ budowli otrzymuje siĊ poprzez dodanie do skrajni taboru wielkoĞci wynikających
z:
a) obrysu zachowaĔ kinematycznych taboru w czasie przejazdu,
b) tolerancji budowlanych i eksploatacyjnych toru,
c) dopuszczalnych norm zuĪycia elementów taboru.
3) W obrysie skrajni budowli powinny znajdowaü siĊ:
a) trzecia szyna, przy zasilaniu taboru z trzeciej szyny,
b) urządzenia do bezpoĞredniego wspóádziaáania z taborem: hamulce torowe,
elementy sterowania ruchem pociągów.
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4. SkrajniĊ trzeciej szyny okreĞla w przekroju poprzecznym pole niezbĊdne dla instalacji trzeciej
szyny wraz z zasilaniem. Wewnątrz skrajni trzeciej szyny moĪe znajdowaü siĊ wyáącznie trzecia
szyna ze wspornikiem, osáoną i wagonowy odbierak prądu.
5. Skrajnia obudowy ciągáej.
1) Skrajnia obudowy ciągáej wynika ze skrajni budowli powiĊkszonej o przestrzeĔ niezbĊdną
dla instalacji urządzeĔ technologicznych i eksploatacyjnych oraz przestrzeĔ dla roboczych
ciągów komunikacyjnych. Skrajnia obudowy ciągáej okreĞla wymiary tunelu, odlegáoĞci od
osi toru do murów oporowych, krawĊdzi peronów, barier, porĊczy itp.
2) Skrajnia obudowy ciągáej powinna byü okreĞlona dla wszystkich charakterystycznych
odcinków linii, tzn.:
a) odcinków szlakowych o przekroju prostokątnym i koáowym,
b) odcinków stacyjnych w czĊĞci pasaĪerskiej i czĊĞci technologicznej.
6. Wszystkie wymiary skrajni podawane są w ukáadzie wspóárzĊdnych prostokątnych, którego
początek /0/ jest punktem przeciĊcia osi toru z poziomem gáówki szyny.
7. Skrajnie budowli i obudowy ciągáej w tunelu o przekroju prostokątnym na áukach poziomych,
krzywych przejĞciowych i rozjazdach, w stosunku do obowiązujących skrajni na odcinkach
prostych linii, powinny byü poszerzone od wewnĊtrznej i zewnĊtrznej strony toru, a takĪe
podwyĪszone w przypadku wystĊpowania áuków z przechyáką. WartoĞci tych poszerzeĔ bĊdą
zaleĪne od zastosowanych w torze parametrów áuków, krzywych przejĞciowych, ramp
przechyákowych i przechyáek toru. Podstawą do obliczeĔ wartoĞci poszerzeĔ bĊdą:
1) obowiązująca na danej linii skrajnia taboru na prostej,
2) wymiary skrajne obrysu rzutu poziomego wagonu metra wraz ze zderzakami.
8. Poszerzenie skrajni naleĪy rozpoczynaü stopniowo na prostej, w ĞciĞle okreĞlonej odlegáoĞci przed
punktami początkowymi krzywych przejĞciowych, ramp przechyákowych lub áuków bez ramp
i przechyáek tak, aby na początku áuku poszerzenia osiągnĊáy wymaganą wartoĞü.
9. W tunelach okrągáych – drąĪonych nie stosuje siĊ poszerzenia skrajni. Wychylenia i wpisanie siĊ
taboru w áuki poziome rekompensuje siĊ przez przesuniĊcie osi tunelu do wewnątrz áuku
w stosunku do osi toru o wartoĞü:

1670 x h
q = ----------s1
B

dla szyn UIC-60 i

q=

B

1700 x h
----------- dla szyn S-49
s2
B

B

gdzie:
q – przesuniĊcie osi w mm
h – przechyáka na áuku w mm
s – odlegáoĞü pomiĊdzy osiami szyn w mm; s 1 = 1516 [mm],
s 2 = 1507 [mm]
10. Poszerzenia skrajni dla rozjazdów naleĪy okreĞliü tak jak dla áuku koáowego bez przechyáki
uwzglĊdniając poszerzenia toru w rozjazdach.
B

B

B

B

11. Dla tuneli wielotorowych, przy wyborze przekroju tunelu, naleĪy opracowaü skrajniĊ obudowy
ciągáej, biorąc za podstawĊ skrajniĊ budowli dla toru pojedynczego i optymalne rozmieszczenie
wszystkich urządzeĔ w przekroju tunelu
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§ 37. Urządzenia transportu pionowego
1. Urządzenia transportu pionowego ludzi (schody ruchome, chodniki ruchome i dĨwigi osobowe )
oraz transportu pionowego technicznego ( wciągniki ) instalowane na II linii Metra powinny byü
zgodne z n/w aktami normatywnymi:
1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoáecznej z dnia 22 maja 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagaĔ dla dĨwigów i ich elementów bezpieczeĔstwa
Dz. U. Nr 117/2003, poz. 1107 z 2003.07.07 wraz z obowiązującymi i wprowadzanymi
normami zharmonizowanymi ( dyrektywa 95/16/WE )
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoáecznej z dnia 10 kwietnia 2003
r. w sprawie zasadniczych wymagaĔ dla maszyn i elementów bezpieczeĔstwa
Dz. U. Nr 091/2003, poz. 858 z 2003.05.23 wraz z obowiązującymi i wprowadzanymi
normami zharmonizowanymi ( dyrektywa 98/37/WE )
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych,
jakim
powinny
odpowiadaü
budynki
i
ich
usytuowanie.
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póĨ. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r i 07 kwietnia 2004 r.
4) Ekspertyza naukowo-techniczna dotycząca warunków technicznych dla Metra
Warszawskiego w zakresie bezpieczeĔstwa poĪarowego ( autorstwa prof. Kosiorka )
5) Zarówno dĨwigi osobowe jak i schody ruchome powinny byü wykonane w wersji
umoĪliwiającej zdalne monitorowanie stanu pracy urządzeĔ
6) Wszystkie w/w urządzenia transportu pionowego powinny posiadaü deklaracjĊ zgodnoĞci
CE

§ 38. Urządzenia wentylacji.
1. Wentylacja podstawowa powinna speániaü nastĊpujące zadania:
1) zapewniü skáad powietrza zgodny z obowiązującymi normami,
2) zapewniü zaáoĪone dla metra warunki klimatyczne,
3) zapewniü parametry przepáywu powietrza zapewniające skutecznoĞü oddymiania stacji
i tuneli.
2. Dobór urządzeĔ wentylacyjnych jest wykonywany w oparciu o komputerowe symulacje
rozprzestrzeniania siĊ dymu i temperatury.
3. Powietrze powinno byü pobierane i wyrzucane przez czerpnio-wyrzutnie terenowe.
4. System wentylacji podstawowej powinien zapewniaü 15–20% nadwyĪkĊ nawiewu nad wyciągiem.
W kaĪdej wentylatorni naleĪy instalowaü dwa wentylatory osiowe, rewersyjne, kaĪdy pokrywający
50% obliczonej iloĞci powietrza dla oddymiania.
5. Celem wyeliminowana uciąĪliwoĞci, spowodowanej przepáywem powietrza w wyniku róĪnicy
ciĞnieĔ przed i za pociągiem (zjawisko táoka), powinny byü stosowane rozwiązania techniczne
zapewniające ograniczenie prĊdkoĞci chwilowej powietrza wypáywającego z tunelu na stacjĊ do
6m/s.
6. Urządzenia wentylacji podstawowej muszą byü przystosowane do sterowania zdalnego
i sterowania lokalnego z pomieszczenia wentylatorni. Sterowanie powinno obejmowaü: zaáączanie
i wyáączanie poszczególnych wentylatorów, zmianĊ kierunków pracy, zaáączanie i wyáączanie
zblokowane obu wentylatorów jednoczeĞnie i zmianĊ wydajnoĞci poprzez zmianĊ prĊdkoĞci
obrotowej
wentylatorów oraz zaáączanie obu wentylatorów w trybie poĪarowym bez
zabezpieczeĔ. jak równieĪ przesyá informacji o stanie pracy wentylatorów oraz o braku napiĊcia
zasilania, braku napiĊcia i o temperaturze przepáywającego powietrza. W celu ochrony przed
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haáasem tak osób przebywających w metrze jak i osób mieszkających w otoczeniu wyrzutni
terenowych naleĪy instalowaü táumiki akustyczne z obu stron wentylatorów.
7. Urządzeniami wentylacji lokalnej nazywamy urządzenia sáuĪące do wentylowania pomieszczeĔ na
stacji pasaĪerskiej. Na stacjach stosujemy wentylacjĊ mechaniczną i naturalną (grawitacyjną).
8. NajwyĪszy dopuszczalny poziom haáasu w pomieszczeniach wentylowanych nie powinien
przekraczaü 60-65 dB.
9. NaleĪy zapewniü wentylowanie przepompowni Ğcieków sanitarnych projektując ciągáą wentylacjĊ
pomieszczenia pomp i awaryjną wentylacjĊ doáu Ğciekowego. Wentylacja awaryjna powinna byü
wáączana przed wejĞciem do pomieszczenia, a wyrzut powietrza wyprowadzony na powierzchniĊ
terenu. Dla pomieszczeĔ wĊzáa sanitarnego naleĪy projektowaü wyciąg powietrza z pomieszczeĔ
WC i wyrzut na powierzchniĊ terenu oraz wentylacjĊ nawiewno-wywiewną pozostaáych
pomieszczeĔ. Dla pomieszczeĔ o duĪych zyskach ciepáa naleĪy projektowaü wentylacjĊ ze
scháadzaniem powietrza.

§ 39. Urządzenia wodno-kanalizacyjne.
1. Do obiektów metra naleĪy doprowadziü wodĊ w iloĞciach niezbĊdnych do zaspokojenia potrzeb:
socjalnych, eksploatacyjnych, technologicznych i ochrony przeciwpoĪarowej za pomocą dwóch
przyáączy dla kaĪdej stacji.
2. Urządzenia pomiarowe (wodomierze) musza byü zlokalizowane w obrĊbie stacji metra w strefie
ogólnodostĊpnej. Wszystkie pomieszczenia nie związane z funkcją metra a wyposaĪone
w instalacjĊ wodociągowa muszą posiadaü wodomierze.
3. Wszystkie stacje metra naleĪy poáączyü wodociągiem tranzytowym fi100mm, biegnącym w tunelu
metra po przeciwnej stronie niĪ szyna prądowa, poniĪej instalacji elektrycznych.
4. Wodociąg tranzytowy na szlakach naleĪy zaprojektowaü jako „ suchy”.
5. Wodociąg tranzytowy naleĪy wyposaĪyü w zasuwy przystosowane do sterowania zdalnego
zainstalowane przed i za kaĪdą stacją.
6. Instalacja kanalizacyjna powinna byü wyposaĪona w system przepompowni skáadający siĊ z:
1) pompowni stacyjnych, których zadaniem jest zbieranie i przekazywanie na zewnątrz wód
eksploatacyjnych oraz ewentualnie wód z odwodnienia podtorza,
2) pompowni szlakowych, których zadaniem jest zbieranie i przekazywanie na zewnątrz wód
eksploatacyjnych z mycia tunelu, odwodnienia podtorza,
3) przepompowni pomocniczych, których zadaniem jest zbieranie wód z poziomów, które nie
mogą byü odwodnione grawitacyjnie i przekazywanie ich do przepompowni stacyjnych lub
szlakowych.
7. PojemnoĞü komór pompowni gáównych powinna uwzglĊdniaü maksymalny godzinowy dopáyw
wszystkich Ğcieków, z wyjątkiem wód wystĊpujących sporadycznie, np. z mycia tunelu.
8. Przyáącza kanalizacyjne grawitacyjne powinny byü zabezpieczone zaworami zwrotnymi.
9. W pomieszczeniach handlowych powinna byü grawitacyjna instalacja kanalizacyjna.
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10. Instalacja wodociągowa powinna byü wyposaĪona w zawory odpowietrzająco- napowietrzające,
zawory zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciĞnienia oraz zawory zabezpieczające wodĊ
przed wtórnym zanieczyszczeniem.
11. NaleĪy zapewniü moĪliwoĞü transmisji informacji o stanie pracy pomp, poziomach napeánienia
zbiornika i wartoĞci ciĞnienia w przewodach táocznych w pompowniach gáównych.
12. Do pompowni gáównych naleĪy doprowadziü dwa równolegáe rurociągi táoczne wáączone do
studni rozprĊĪnych, które powinny pracowaü jako studnie kontrolne oraz speániaü funkcje
zaporowe.
13. Rurociągi táoczne naleĪy zaprojektowaü z rur stalowych, spawanych, o gruboĞci Ğcianek min.
5 mm, odpowiednio zabezpieczonych przed korozją. Na przewodach tych naleĪy umieĞciü zawory
zwrotne klapowe, koánierzowe. Wszystkie zasuwy powinny byü Īeliwne, klinowe, koánierzowe.

§ 40. Urządzenia zasilania elektrotrakcyjnego
1. Urządzenia zasilania elektrotrakcyjnego zasilające elektryczne pojazdy trakcyjne metra w energiĊ
elektryczną, poruszające siĊ po zelektryfikowanym torze metra, stanowią: podstacje trakcyjne
wraz z liniami zasilającymi oraz sieü trakcyjna. Urządzenia zasilania elektrotrakcyjnego muszą byü
przystosowane do rekuperacji energii
2. System zasilania trakcyjnego oraz szczegóáowe wymagania techniczne dotyczące urządzeĔ
zasilania elektrotrakcyjnego ustala zarząd metra.
3. Podstacja trakcyjna to zespóá urządzeĔ sáuĪących do przetwarzania energii prądu przemiennego
czerpanego z systemu elektroenergetycznego na odpowiednią formĊ energii np. prądu staáego do
bezpoĞredniego zasilania urządzeĔ trakcyjnych taboru metra oraz rozdziaá tak przetworzonej
energii na odcinki sieci trakcyjnej. Podstacja trakcyjna powinna zapewniü zasilanie w energiĊ na
potrzeby nieatrakcyjne.
4. Sieü trakcyjna sáuĪy do doprowadzenia energii elektrycznej do taboru elektrycznego poruszającego
siĊ wzdáuĪ linii metra.
5. Podstacje trakcyjne mogą byü umieszczone caákowicie pod ziemią lub na jej powierzchni
w wyodrĊbnionych pomieszczeniach, niedostĊpnych dla osób postronnych, moĪliwie w jak
najbliĪszym sąsiedztwie linii metra. Muszą byü wyposaĪone w instalacje scháadzającą
(klimatyzacjĊ) i wentylacjĊ.
6. Podstacje trakcyjne powinny byü zasilane dwoma liniami kablowymi z dwóch Ĩródeá zasilania (np.
z dwóch róĪnych sekcji Rejonowych Punktów Zasilania Zakáadu Energetycznego). Dodatkowo
naleĪy przewidzieü zasilanie rezerwowe z sąsiednich podstacji trakcyjnych.
7. OdlegáoĞü miedzy podstacjami trakcyjnymi, jak i typ zastosowanych w nich urządzeĔ zaleĪą od:
1) przyjĊtego systemu zasilania trakcyjnego
2) zaáoĪonego dla danej linii metra natĊĪenia ruchu pociągów
3) rodzajów, prĊdkoĞci jazdy i mas pociągów,
4) typu elektrycznych pojazdów trakcyjnych.
8. Linie elektroenergetyczne zasilające podstacje trakcyjne powinny byü budowane jako kablowe.
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9. Sieü trakcyjna obejmuje sieü jezdną i sieü powrotną. Sieü jezdna sáuĪąca bezpoĞredniemu
doprowadzeniu energii elektrycznej do pojazdu trakcyjnego za poĞrednictwem odbieraków prądu
skáada siĊ z zespoáu przewodów ( np. trzecia szyna ) wraz z osprzĊtem sieciowym i konstrukcji
wsporczych, a sieü powrotna skáada siĊ z szyn toru metra oraz ich poáączeĔ elektrycznych
przewodzących prąd trakcyjny. W celu ograniczenia spadków napiĊcia naleĪy projektowaü sieü
jezdną z materiaáów dobrze przewodzących (np. aluminium)
10. WytrzymaáoĞü mechaniczna konstrukcji wsporczych sieci jezdnej oraz odlegáoĞci miĊdzy
sąsiednimi konstrukcjami powinny zapewniaü podwieszenie przewodów i osprzĊtu sieciowego
w sposób umoĪliwiający wáaĞciwą wspóápracĊ odbieraków prądu pojazdu trakcyjnego z siecią
jezdną przy wymaganej prĊdkoĞci jazdy pociągów i w zaáoĪonym zakresie zmian temperatury
otoczenia.
11. Usytuowanie konstrukcji wsporczych sieci jezdnej przy torze metra nie powinno:
1) naruszaü skrajni budowli nadziemnych i podziemnych,
2) utrudniaü lub ograniczaü czynnoĞci technologicznych wykonywanych przy utrzymaniu linii
metra,
3) kolidowaü z innymi urządzeniami i zakáócaü ich funkcjonowania.
12. Elementy sieci jezdnej znajdujące siĊ pod napiĊciem powinny byü odizolowane od konstrukcji
wsporczych.
13. Sieü jezdna powinna byü sekcjonowana i zasilana dwustronne z sąsiednich podstacji trakcyjnych.
DáugoĞü i usytuowanie przerw sekcyjnych naleĪy uzgodniü z zarządem metra. Odcinki trzeciej
szyny stanowiące jedną sekcje powinny byü poáączone ze sobą áącznikami lub kablami o przekroju
równowaĪnym przekrojowi trzeciej szyny.
14. Urządzenia áączeniowe w podstacjach trakcyjnych, odáączniki sekcyjne sieci trakcyjnej i inne
urządzenia áączeniowe powinny byü przystosowane do obsáugi zdalnej i mogą byü wáączone do
systemu zdalnego sterowania.
15. System zdalnego sterowania powinien byü odporny na zakáócenia powodujące moĪliwoĞü
báĊdnego zasterowania i byü wyposaĪony w sygnalizacjĊ zakáóceĔ pracy systemu; wszystkie
urządzenia sterowane powinny mieü odwzorowany stan áączników w nastawni zdalnego
sterowania.
16. Obwód zasilania trakcyjnego obejmujący urządzenia podstacji trakcyjnych, trakcyjną sieü jezdną
i powrotną powinien zapewniü wyáączalnoĞü prądów zwarü w pojazdach trakcyjnych i elementach
tego obwodu.
17. W systemie zasilania prądem staáym ochrona przeciwporaĪeniowa polega na zastosowaniu
obwodu zasilania umoĪliwiającego szybkie wyáączenie przepáywu prądu w przypadku powstania
zwarcia; dla zapewnienia wyáączalnoĞci prądu zwarcia doziemnego konieczne jest stosowanie
uszynieĔ. Dodatkowo na kaĪdej stacji metra naleĪy stosowaü urządzenia do ciągáej kontroli napiĊü
raĪenia, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50122-1 (luty 2002).
18. Podáączenie do sieci powrotnej powinno byü wykonane jako uszynienie indywidualne lub
grupowe. System uszynieĔ indywidualnych i grupowych powinien speániaü wymagania Polskiej
Normy dotyczącej upáywu prądów báądzących.
19. JeĪeli szyny toru metra stanowią sieü powrotną, Ğrednia rezystancja jednego toku szynowego
wzglĊdem ziemi nie moĪe wynosiü mniej niĪ 0,5 km.
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20. Szyny metra niezespawane w tor bezstykowy powinny byü poáączone áącznikami szynowymi
przytwierdzonymi do szyny przez spawanie, lutowanie, wciskanie, skrĊcanie lub w inny sposób
dopuszczony przez zarząd metra. Konstrukcja áączników szynowych nie powinna zwiĊkszaü
ogólnej rezystancji sieci powrotnej o wiĊcej niĪ 20%. Zabrania siĊ áączenia áączników szynowych
do stopki lub szyjki szyny poprzez spawanie.
21. Ukáad pomiarowy rozliczania energii powinien speániaü aktualne wymagania techniczne zakupu
energii na wolnym rynka (zgodnie z zasadą TPA)

§ 41. Urządzenia sterowania ruchem pojazdów metra.
1. Systemy sterowania
1) Systemy muszą byü budowane w sposób zapewniający bezpieczeĔstwo (dwa niezaleĪne
tory transmisji, podwójne komputery).
2) Systemy sterowania muszą zapewniü realizacjĊ w sposób zintegrowany ( z jednego
stanowiska ) nastĊpujące funkcje, moĪliwe do realizacji z poziomu centrum
dyspozytorskiego i w ograniczonym zakresie z poziomu stacji:
a) zdalne sterowanie urządzeniami technicznymi na stacjach i w tunelach (schody
ruchome,
b) windy, wentylatory, pompy, zasuwy wodociągowe, oĞwietlenie,
c) zdalne sterowanie urządzeniami zasilania trakcyjnego (urządzenia áączeniowe
w podstacjach trakcyjnych, odáączniki sekcyjne sieci trakcyjnej i inne urządzenia
áączeniowe
d) zdalne sterowanie urządzeniami informacji pasaĪerskiej dĨwiĊkowej i wizualnej
e) áącznoĞü pomiĊdzy pasaĪerem i dyspozytorem
f) monitorowanie stacji przez sieü telewizji przemysáowej
g) monitorowanie systemu sygnalizacji poĪaru
h) monitorowanie parametrów powietrza na stacji (temperatury, wilgotnoĞü)
i) monitoring gazometryczny ciągów wentylacji gáównej i czĊĞci ogólnodostĊpnych
stacji
j) identyfikacja pociągów oraz ich Ğledzenie na linii (z moĪliwoĞcią przewidywania
przyszáego poáoĪenia)
k) moĪliwoĞü zobrazowania stacji i tuneli wraz z infrastrukturą techniczną
3) Funkcje sterowania urządzeniami energetycznymi z uwagi na wymogi bezpieczeĔstwa
powinny byü realizowane przez niezaleĪny system. Systemy powinny byü budowane na
zasadzie dostĊpu do wszystkich funkcji z kaĪdego stanowiska roboczego. Uprawnienia do
dostĊpu muszą byü ograniczane hasáem.
4) Systemy powinny posiadaü zdublowane stanowiska robocze wraz z oprogramowaniem
i byü powiązane dwoma niezaleĪnymi torami transmisji.
5) Sterowniki na kaĪdej stacji metra naleĪy poáączyü z centrum dyspozytorskim transmisją
Ğwiatáowodową.
6) Do sterowania urządzeniami naleĪy stosowaü kable sterownicze w izolacji i powáoce
nierozprzestrzeniających páomienia, o ograniczonym wydzielaniu zarówno dymu oraz
gazów toksycznych i korozyjnych o odpornoĞci ogniowej co najmniej E90.
Miejsca prowadzenia kabli powinny wykluczaü wpáyw na ich pracĊ obcych pól
elektromagnetycznych. Gdy warunek ten jest niemoĪliwy do dotrzymania naleĪy stosowaü
kable ekranowane lub zewnĊtrzne ekrany ograniczające wpáyw niepoĪądanych pól
elektromagnetycznych.
7) Urządzenia muszą byü przystosowane do zdalnego sterowania i kontroli.
8) Oprogramowanie sterowników realizowaü ma takĪe, w jak najszerszym zakresie, elementy
automatyki w urządzeniach.
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9) Systemy zdalnego sterowania ze wzglĊdu na caáoliniowowĞü i powiązania sprzĊtowoprogramowe poszczególnych stacji metra miĊdzy sobą i z centrum dyspozytorskim
powinny byü projektowane jako caáoĞü dla caáej linii z moĪliwoĞcią etapowego
uruchamiania bez pogorszenia funkcjonalnoĞci systemu.
10) NaleĪy stosowaü technikĊ „inteligencji rozproszonej”, tzn. umieszczanie sterowników
w pobliĪu obiektów sterowanych i wykorzystanie tych samych sterowników do automatyki
lokalnej i zdalnej. Rozwiązanie to pozwala na znaczne oszczĊdnoĞci w kablach
sterowniczych.
11) Obwody sterownicze powinny by separowane galwanicznie od sterowników.
2. Zdalne Sterowanie i Kontrola Dyspozytorska
Urządzenia zs i kd peánią muszą speániaü nastĊpujące funkcje:
1) umoĪliwiają dyspozytorowi ruchu nadzór nad ruchem pociągów metra dziĊki
zobrazowaniu stanu ruchowego oraz stanu urządzeĔ srp,
2) umoĪliwiają dyspozytorowi ruchu zdalne sterowanie zewnĊtrznymi urządzeniami srp
z Centrum Dyspozytorskiego,
3) pozwala na miejscowe sterowanie ruchem pociągów na stacjach z rozjazdami,
4) urządzenia do sterowania ruchem powinny byü zbliĪone pod wzglĊdem obsáugi do
urządzeĔ z I linii metra tak aby moĪna byáo stosowaü wymiennoĞü dyĪurnych ruchu
i dyspozytorów ruchu,
5) zobrazowanie pracy wszystkich linii powinno byü podobne w celu áatwiejszego
nadzorowania przez dyspozytora koordynującego w pomieszczeniu CD,
6) pozwalają dyspozytorowi ruchu na organizowanie ruchu pociągów poprzez umoĪliwienie
wydawania poleceĔ takich jak wáączenia automatycznego zawracania pociągów,
automatyczne powtarzanie przebiegów, wáączanie bądĨ wyáączanie sygnalizatorów itp.,
7) przekazują dyspozytorowi ruchu informacje o pociągach znajdujących siĊ na linii, takich
jak miejsce znajdowania siĊ pociągu, numer pociągu, nazwisko maszynisty, odchyáki od
rozkáadu jazdy itp.,
8) przekazują dyspozytorowi ruchu informacje alarmowe sygnalizujące stany usterkowe
urządzeĔ srp, zs i kd,
9) dokonują archiwizacji zdarzeĔ w systemie oraz tworzą dane statystyczne dotyczące ruchu
pociągów,
10) przekazują dyspozytorowi automatyki informacje dotyczące stanu urządzeĔ srp na
poszczególnych stacjach oraz informacje o stanie urządzeĔ zs i kd,
11) przekazują dyspozytorowi elektrowozowni informacje o pociągach, takich jak miejsce
znajdowania siĊ pociągu, iloĞci kilometrów przejechanych od ostatniego przeglądu
okresowego, liczbie pociągów uszkodzonych itp.
3. Stanowisko dyspozytora ruchu
1) Stanowisko dyspozytora ruchu musi byü stanowiskiem podwójnym (wyposaĪonym w dwa
pulpity nastawcze o zasiĊgu obejmującym caáe linie),
2) Musi umoĪliwiaü pracĊ zarówno dyspozytorowi jak i jego pomocnikowi. KaĪdy z nich
Ğledzi sytuacjĊ ruchową na caáym podlegáym obszarze i obaj mogą wydawaü jednoczeĞnie
polecenia nastawcze (nie utrudniając sobie nawzajem pracy). Ponadto obaj korzystają ze
wspólnego terminala zdarzeĔ.
3) Pulpity nastawcze dyspozytora i jego pomocnika powinny peániü jednoczeĞnie funkcje
terminala systemu kd.
4) Terminal kd powinien umoĪliwiaü realizacjĊ nastĊpujących funkcji:
a) przeglądanie rozkáadu jazdy wg wybranego przez operatora klucza (obiekt,
pociąg, wyjazdy ze stacji techniczno-postojowej),
b) wprowadzenie nowego rozkáadu jazdy,
c) utworzenie raportu o pociągu zawierającego informacje dotyczące czasu wjazdu
na liniĊ i przewidywanego zjazdu, stanu ruchowego (w ruchu, w rezerwie na linii,
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uszkodzony), miejsca znajdowania siĊ pociągu i ewentualnego opóĨnienia
odjazdu ze stacji,
d) usuniĊcie pociągu z systemu,
e) zmianĊ numeru pociągu,
f) wspomaganie wspóápracy dyspozytora ruchu, dyĪurnego ruchu stacji technicznopostojowej i dyspozytora elektrowozowni podczas wprowadzania pociągów na
liniĊ i podczas zjazdów pociągów z linii,
g) przeglądanie automatycznie tworzonego dziennika ruchu dla poszczególnych
stacji,
h) zarejestrowania nazwiska operatora i czasu przejĊcia sáuĪby,
i) korektĊ wskazaĔ zegara systemowego.
j) Funkcje kd mogą obejmowaü:
k) utworzenie zestawienia pociągów w systemie,
l) zmianĊ stanu ruchowego pociągu,
m) wprowadzenie uwag dotyczących pociągu,
n) zmianĊ numeru maszynisty pociągu,
o) wprowadzanie i zmienianie progów opóĨnieĔ, których przekroczenie powoduje
reakcjĊ systemu,
p) tworzenie raportu zmianowego,
q) tworzenie raportu dobowego obejmującego np.: zestawienie piĊciu
maksymalnych czasów postoju dla wszystkich stacji (dla kaĪdego toru
oddzielnie), zestawienie piĊciu minimalnych czasów postoju dla wszystkich stacji
(dla kaĪdego toru oddzielnie), Ğredni rzeczywisty czas postoju na wszystkich
stacjach, zestawienie maksymalnych czasów jazdy dla kaĪdego szlaku i toru,
zestawienie minimalnych czasów jazdy dla kaĪdego szlaku i toru, Ğredni
rzeczywisty czas przejazdu przez tor szlakowy, Ğredni rzeczywisty czas
nastĊpstwa dla kaĪdej stacji, Ğrednia prĊdkoĞü komunikacyjna na torze
szlakowym, liczba opóĨnieĔ na wszystkich stacjach, maksymalne czasy
zawracania, minimalne czasy zawracania, Ğrednie czasy zawracania, raporty
zmianowe, czasy nastĊpstwa, liczbĊ pĊtli,
r) liczba wykonanych póábiegów i wozokilometrów przez kaĪdy z pociągów
z rozróĪnieniem na przejazd z pasaĪerami i techniczny,
s) liczba wykonanych odcinków i wozokilometrów przez kaĪdy z pociągów
z rozróĪnieniem na przejazd z pasaĪerami i techniczny,
t) liczba wykonanych wozogodzin przez kaĪdy z pociągów z rozróĪnieniem na
przejazd z pasaĪerami i techniczny,
u) przeglądanie automatycznie tworzonych statystyk dotyczących minimalnych i
maksymalnych czasów postoju, przejazdu miĊdzy stacjami i zawracania dla
kaĪdej stacji,
v) drukowanie rozkáadów jazdy, zestawieĔ statystycznych,
w) wyliczanie optymalnego czasu nastĊpstwa w zaleĪnoĞci od liczby pociągów,
x) obliczanie i zadawanie czasu nastĊpstwa,
y) prezentowanie kalendarza,
5) Terminal sygnalizacji zdarzeĔ samoczynnie przekazuje informacje o zaistniaáych
nieprawidáowoĞciach, takich jak: odstĊpstwa od planowanego ruchu pociągów,
przekroczenie czasu postoju na stacjach, przekroczenie czasu jazdy, odáączenie zasilania
trakcyjnego, itp.
6) Terminal dyspozytora automatyki samoczynnie przekazuje informacje o stanie urządzeĔ
srp na poszczególnych stacjach. Terminal powinien umoĪliwiaü prezentowania
uproszczonego obrazu dowolnej stacji zawierającego dokáadne informacje o stanie
urządzeĔ srp. Informacje o zaistniaáych usterkach lub zmianach w systemie prezentowane
powinny byü w postaci komunikatu sáownego i sygnalizowane są w sposób akustyczny.
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Wszystkie komunikaty muszą byü archiwizowane na dysku twardym i mogą byü na
Īądanie operatora prezentowane.
Funkcje kd tego terminala muszą obejmowaü:
a) prezentacjĊ stanu poszczególnych faz napiĊü zasilających, nastawczych itd.,
b) prezentacjĊ stanu zwrotnic,
c) prezentacjĊ stanu transmisji w pĊtli gáównej i rezerwowej,
d) moĪliwoĞü przeglądania historii zdarzeĔ z bieĪącego dnia (restarty komputera,
wszystkie polecenia wydawane przez dyspozytora ruchu i jego pomocnika,
meldunki dotyczące báĊdów przekazywane ze sterowników lokalnych, informacje
o báĊdach w transmisji i zanikach napiĊü),
e) przeglądanie archiwum, w którym zarejestrowane są historie zdarzeĔ z kilku
ostatnich dni,
f) prezentacjĊ stanu stacji,
g) moĪliwoĞü przeglądania dziennika ruchu z wybranego dnia.
7) Terminal operatora systemu umoĪliwia zarządcy systemu ustalanie haseá dla personelu
operatorskiego (wszystkie stanowiska chronione są hasáami przed dostĊpem osób
nieupowaĪnionych), upowaĪnienie nowych osób do pracy, itp. Prócz tego stanowisko to
umoĪliwia wprowadzenie, w razie potrzeby, zmian w oprogramowaniu systemu itp.
8) Oprogramowanie umoĪliwiające przeglądanie danych powinno pracowaü na dowolnym
komputerze klasy PC ze standardowym systemem operacyjnym, poáączonym sieciowo
z dowolnym serwerem systemu kd. Przy pomocy tego oprogramowania moĪna oglądaü
dane okreĞlone w wymaganiach zarządu metra. Forma prezentowanych danych wymaga
uzgodnienia przez zarząd metra.
9) SprzĊt uĪyty do budowy systemu zs i kd powinien byü niezawodny oraz przystosowany do
pracy w warunkach przemysáowych. Ponadto powinien charakteryzowaü siĊ moduáową
architekturą otwartą (nie ograniczoną do jednego dostawcy sprzĊtu).
10) Terminale przyáączone do jednego komputera mogą speániaü róĪne funkcje wybierane
przez operatora z wyĞwietlanego menu gáównego. Nie dotyczy to terminala zdarzeĔ,
umieszczonego na stanowisku dyspozytora ruchu, któremu przypisuje siĊ na staáe tĊ
funkcjĊ.
11) Warunkiem realizowania okreĞlonych funkcji przez terminal musi byü zarejestrowanie siĊ
uĪytkownika (z podaniem wáaĞciwego hasáa itp.).
4. Ruch pojazdów metra naleĪy prowadziü stosując urządzenia sterowania ruchem pojazdów (srp)
obejmujące urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów (zrp) i urządzenia automatycznego
prowadzenia pociągów (app). Urządzenia srp muszą zapewniü bezpieczne prowadzenie ruchu,
kontrolowaü prĊdkoĞü pociągów w zaleĪnoĞci od sytuacji ruchowej, zapewniü moĪliwoĞü
automatyzacji jazdy pociągów. Urządzenia srp metra powinny byü przystosowane do realizowania
na linii jazd pociągów o ustalonej dáugoĞci i w ustalonym, minimalnym odstĊpie czasu miĊdzy
pociągami; przy zorganizowanym ruchu dwukierunkowym na wyznaczonych torach i odcinkach
toru (na torach manewrowo-odstawczych, na przyperonowych odcinkach torów stacji ze
zwrotnicami, itp.); oraz przy jednokierunkowym ruchu pociągów na pozostaáych torach
(szlakowych) linii.

5. Urządzenia app muszą umoĪliwiaü:
1) JazdĊ bezzaáogową lub bezobsáugową z zaáogą na pokáadzie (opcjonalnie) oraz ciągáe
przekazywanie informacji o stanie bezpieczeĔstwa pojazdu do dyspozytora
2) Automatyczne zawracanie pociągu na stacjach koĔcowych.
3) Kontrola strony otwarcia drzwi (automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi).
4) Wáączanie informacji dla pasaĪerów.
5) MoĪliwoĞü dwukierunkowego ruchu po kaĪdym torze.
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6)
7)
8)
9)

Czas nastĊpstwa pociągów wynikający z prognozy ruchu
Zapewnienie planowej jazdy pociągu.
System identyfikacji pociągu i maszynisty.
MoĪliwoĞü wyprowadzenia pociągu ze szlaku w przypadku awarii, wprowadzanie na liniĊ
i wyprowadzanie z linii.
10) Sterowanie ruchem pociągów uwzglĊdniającym rekuperacjĊ (jazda energooszczĊdna).
11) Przekazywanie informacji do pociągu powinno odbywaü siĊ w sposób ciągáy.
12) Automatyczne zatrzymywanie pociągu przy peronie z dokáadnoĞcią nie gorszą niĪ
+/- 0,2 m
13) Przekazywanie informacji dla maszynisty o poáoĪeniu pociągu i stanie odcinków przed
pociągiem .
14) Peána informacja o parametrach szlaku (odcinków): nachylenie toru, áuki, ograniczenia
prĊdkoĞci zawarta w systemie i moĪliwoĞü korzystania z tej informacji przez system

6. ZewnĊtrzne urządzenia srp obejmują:
1) sygnalizatory przytorowe (semafory i wskaĨniki z wáasnym Ĩródáem Ğwiatáa),
2) napĊdy zwrotnicowe,
3) przytorowe podzespoáy (aparaturĊ) ukáadów kontroli niezajĊtoĞci, w tymi odcinki
izolowane oraz dáawiki torowe (o ile zastosowano je),
4) torowe podzespoáy (aparaturĊ) urządzeĔ app w tym przytorowe urządzenia mechaniczne
aop (o ile zastosowano je),
7. Na linii metra mogą byü stosowane wyáącznie elektryczne napĊdy zwrotnicowe. NapĊdy
zwrotnicowe naleĪy tak lokalizowaü, aby zapewniü do nich áatwy dostĊp. Oznacza to koniecznoĞü
lokalizowania napĊdów zwrotnicowych po przeciwnej stronie toru niĪ szyna trakcyjna lub
stosowanie przerw w szynach trakcyjnych, jeĪeli umieszczenie napĊdu z przeciwnej strony jest
niemoĪliwe.
Konstrukcja podtorza (podbudowy betonowej) musi umoĪliwiaü mocowanie napĊdów do
rozjazdów.
8. Przed koĔcem kaĪdego toru przeznaczonego do jazd pojazdów wyposaĪonych w urządzenia aop,
w odlegáoĞci drogi hamowania nagáego z najniĪszego stopnia prĊdkoĞci naleĪy zlokalizowaü
przytorowe urządzenia mechanicznego oddziaáywania na ukáad hamulcowy pojazdu. Urządzenie to
oddziaáywaü powinno na kaĪdy przejeĪdĪający pojazd (wyposaĪony w mechaniczne urządzenia
aop).
9. System Kontroli DostĊpu
System kontroli dostĊpu (SKD) do czĊĞci technicznej dla II linii metra musi speániaü takie same
wymagania jak SKD na I linii metra (musi akceptowaü karty SKD z I linii metra).
Ma on zapewniaü unikalną kombinacjĊ wysokiego stopnia zabezpieczenia i zapewniaü wygodĊ
uĪytkowania. Architektura systemu musi byü przy tym prosta, áatwa w rozbudowie (moĪliwoĞü
podáączenia do SKD wszystkich obiektów na II linii metra: stacyjnych np. pomieszczenie
dyĪurnego stacji oraz szlakowych np. czerpnio – wyrzutnie powietrza) oraz przebudowie zaleĪnie
od potrzeb uĪytkownika.
Prawa dostĊpu muszą byü definiowane w zaleĪnoĞci od kryterium miejsca i czasu.
Dla kaĪdego z uĪytkowników musi byü indywidualna moĪliwoĞü doboru praw dostĊpu.
SKD na linii metra powinien dawaü moĪliwoĞü integracji z innymi systemami (np. telewizja
dozorowa, sygnalizacji poĪaru itp.).
Gáównym elementem SKD musi byü serwer z odpowiednim oprogramowaniem zlokalizowany na
Centralnej Dyspozytorni, na którym zapisywane są dane z caáego systemu na linii.
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Na kaĪdej stacji w pomieszczeniu dyĪurnego stacji musi znajdowaü siĊ komputer, który poáączony
w sieci umoĪliwiaáby zobrazowanie zdarzeĔ zachodzących w systemie w czasie rzeczywistym na
linii.
Oprogramowanie systemu powinno pozwalaü na:
1) zobrazowanie w czasie rzeczywistym zdarzeĔ ograniczonych do poszczególnych stacji
2) raportowanie zdarzeĔ ograniczone do konkretnej stacji, czasu, pracownika i grupy
pracowników
3) lokalizacjĊ pracowników w strefach
4) rejestracjĊ pierwszego wejĞcia i ostatniego wyjĞcia pracownika jako kryteria obliczania
czasu pracy
5) modyfikacjĊ z dowolnego stanowiska danych dotyczących pracowników, stref, poziomów
dostĊpu, czasu i parametrów komunikacji (zabezpieczoną odpowiednimi hasáami)
6) sygnalizacjĊ uĪycia awaryjnych Ğrodków otwierania przejĞü
7) sygnalizacjĊ niewáaĞciwego poziomu dostĊpu
8) uproszczone definiowanie poziomów dostĊpu w systemie hierarchicznym
9) sygnalizacjĊ uszkodzenia (zaniki transmisji) urządzeĔ
10. Centrum Dyspozytorskie
Centrum dyspozytorskie musi posiadaü moĪliwoĞü realizowania nastĊpujących funkcji:
1) Ğledzenie i identyfikacja pociągu i innych pojazdów szynowych, sterowanie ruchem
2) pociągów pasaĪerskich i innych pojazdów szynowych
3) obsáugĊ systemu planowania i rozliczania pozwalającego na konstruowanie rozkáadów
jazdy, tworzenie dokumentacji ruchu i danych statystycznych
4) zobrazowanie stacji i szlaków (wizualizacja urządzeĔ, instalacji)
5) zarządzanie wszystkimi systemami sterującymi i monitorującymi
6) áącznoĞü radiowa i telefoniczna z pojazdami i wszystkimi obiektami linii
7) bezpoĞrednią áącznoĞü z jednostkami ratowniczymi i technicznymi miasta
8) zarządzanie systemem informacji wizualnej i dĨwiĊkowej w obiektach linii i w taborze
9) moĪliwoĞü kierowania dziaáaniami w sytuacjach kryzysowych
Centrum dyspozytorskie II linii musi byü zintegrowane z centralna dyspozytornią I linii

§ 42. Urządzenia telekomunikacyjne.
1. Do urządzeĔ telekomunikacyjnych eksploatacji metra naleĪą: przewodowa áącznoĞü telefoniczna
i áącznoĞü radiowa.
2. Wszystkie stacje muszą byü poáączone wewnĊtrzną siecią komputerową z terminalami
w pomieszczeniach dyĪurnego stacji, ochrony, mistrzów odcinkowych, pogotowi technicznych,
poáączoną z zapleczem technicznym metra. Sieü naleĪy zbudowaü w oparciu o áącza
Ğwiatáowodowe sieci Ethernet o przepustowoĞci min 155MB/s. z serwerem zlokalizowanym
w zapleczu technicznym linii
3. Instalacja Ğwiatáowodowa powinna byü wykonana przy wykorzystaniu kabli Ğwiatáowodowych
o pojemnoĞci 144 wáókien jednodomowych . IloĞü kabli powinna byü dobrana w sposób
zapewniający realizacjĊ potrzeb systemów związanych z funkcjonowaniem metra oraz 100%
rezerwĊ. Rodzaj kabli oraz sposób montaĪu kabli musi zapewniaü speánienie obowiązujących
przepisów w zakresie wymagaĔ dla instalacji sterujących urządzeniami związanymi z ochroną
poĪarową. Kable powinny byü oznakowane trwaáymi oznacznikami zawierającymi numer i typ
kabla.
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4. Przewodową áącznoĞü telefoniczną naleĪy oprzeü na sieci automatycznych central elektronicznych,
wspóápracujących ze sobą w ukáadzie pĊtli zamkniĊtej przy pomocy traktów 2 Mb, pracujących
z sygnalizacją ISDN MCDN na áączach Ğwiatáowodowych.
5. Na bazie sieci central naleĪy projektowaü w obiektach metra
1) sieci telefoniczne:
a) ogólno-eksploatacyjną,
b) dyspozytorskie (z moĪliwoĞcią poáączenia konferencyjnego),
2) sieci kablowe:
a) specjalne, wykonane kablami telefonicznymi miejscowymi,
b) miĊdzycentralowe, dla traktów PCM30 wykonane kablami optycznymi
jednomodowymi,
c) do sieci operatorów miejskiej strefy numeracyjnej dla traktów PCM30, wykonane
kablami optycznymi jednomodowymi,
d) instalacje abonenckie.
6. Wszystkie rozmowy prowadzone za poĞrednictwem urządzeĔ áącznoĞci dyspozytorskiej muszą byü
nagrywane i archiwizowane przez okres min. 30 dni.
7. Abonenci II linii bĊdą áączyü siĊ z abonentami I linii – przede wszystkim z STP Kabaty.
Jednym z podstawowych kryteriów przy doborze systemu jest potrzeba identyfikacji numeru
i nazwy abonenta.
8. àącznoĞü radiowa
1) RadioáącznoĞü naleĪy zrealizowaü w systemie trunkingu cyfrowego (TETRA) z ukáadem
kabli promieniujących jako zespoáem antenowym.
2) Powinna zapewniü pokrycie áącznoĞcią radiową szlaków, torów odstawczych, stacji
(peronów, antresol, korytarzy i pomieszczeĔ) oraz przejĞü podziemnych.
3) System powinien posiadaü moĪliwoĞü utworzenia dostatecznej iloĞci grup dla obsáugi
metra (co najmniej 5 - ruchowa, utrzymania, techniczna, SOM, rezerwowa), sáuĪb
miejskich (policja, straĪ poĪarna, pogotowie ratunkowe, dyĪurny techniczny miasta,
wojewódzkie biuro kryzysowe) oraz grupy dla wspóádziaáania.
4) System radioáącznoĞci powinien zapewniü:
a) moĪliwoĞü transmisji danych,
b) moĪliwoĞü poáączenia z siecią telefoniczną,
c) moĪliwoĞü poáączenia z sieciami telefonii komórkowej,
d) moĪliwoĞü poáączenia ze sáuĪbami miejskimi,
e) rejestracjĊ rozmów i zdarzeĔ w systemie,
f) personalizacjĊ urządzeĔ radiowych pozwalającą zidentyfikowaü uĪytkownika
radiotelefonu,
g) ciągáoĞü pracy urządzeĔ – dwa róĪne Ĩródáa zasilania gwarantowanego,
h) zdalne i lokalne zarządzanie wszystkimi funkcjami poszczególnych urządzeĔ
systemu.
5) Zastosowany kabel promieniujący powinien umoĪliwiaü doáączenie do niego systemów
telefonii komórkowej pracujących w paĞmie 800 – 900 MHz.
6) Pociągi uĪywane na II linii powinny mieü zainstalowane w kaĪdej kabinie po
2 radiotelefony (I – do áącznoĞci trunkingowej TETRA, II – do áącznoĞci radiowej obecnie
stosowanej na I linii – pasmo 160 MHz).
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§ 43. Telewizja przemysáowa
1. System telewizji przemysáowej musi zapewniaü moĪliwoĞü obserwacji najwaĪniejszych
rejonów stacji, a mianowicie:
1) peron pasaĪerski i krawĊdzie peronu pasaĪerskiego na caáej dáugoĞci
2) schody ruchome i staáe
3) wejĞcia do wind
4) wejĞcia do stref niedostĊpnych
5) tory odstawcze, perony technologiczne, kanaáy naprawcze,
6) rozjazdy na stacjach z torami do zawracania
7) hale odpraw,
8) strefy urządzeĔ taryfowych
9) schody wejĞciowe do stacji
10) wejĞcia do wind na poziomie terenu
11) wnĊtrza wind
12) bezpoĞrednie otoczenie wejĞcia do stacji z poziomu terenu
13) wejĞcia do czerpni powietrza – stacyjnych i szlakowych
14) wyjĞcia ewakuacyjne
2. Kamery obserwujące pasy bezpieczeĔstwa oraz stojący przy peronie pociąg naleĪy rozmieszczaü
od strony nadjeĪdĪającego pociągu.
3. Kamery muszą byü zabezpieczone przed kradzieĪą i dewastacją.
4. System musi byü wyposaĪony co najmniej w:
1) kolorowe kamery stacjonarne z obiektywem o zmiennej ogniskowej z przetwornikiem
obrazu zapewniającym wysoką rozdzielczoĞü linii (min 480), w obudowach jak do pracy
na zewnątrz.
2) kolorowe kamery obrotowe wyposaĪone w gáowice posiadające moĪliwoĞü ciągáego
peánego obrotu z szybkoĞcią niemniejszą niĪ 360 st/s, wychylenia w pionie 180 st, zoom
optyczny powyĪej 100 ustawieĔ wybranych kierunków. Kamery powinny móc pracowaü
przy min. oĞwietleniu 0,9 lux.
3) Wszystkie kamery muszą byü cyfrowe, wyposaĪone w ukáady dostosowania jakoĞci
rejestracji do warunków oĞwietlenia.
4) W rejonach niedostĊpnych dla pasaĪera kamery muszą byü uruchamiane przez czujniki
ruchu, w miejscach sáabo oĞwietlonych naleĪy stosowaü rejestracjĊ w podczerwieni.
5) cyfrowe rejestratory obrazu na kaĪdej stacji , zapewniające moĪliwoĞü nagrywania,
odtwarzania co najmniej dwóch niezaleĪnych zdarzeĔ, podgląd na Īywo, archiwizacjĊ na
páytach DVD/CD, noĞnikach USB, serwerach poprzez sieü LAN, transmisjĊ i zarządzanie
poprzez sieü LAN, sterowanie kamerami. Ponadto rejestratory musza zapewniaü
moĪliwoĞü niezaleĪnego ustawienia parametrów nagrywania dla kaĪdej kamery, moĪliwoĞü
zdefiniowania kamer, realizacji funkcji detekcji ruchu, moĪliwoĞü rejestracji z co najmniej
16 kamer z moĪliwoĞcią rozbudowy do 32 w tym moĪliwoĞü podáączenia kamer
naziemnych znajdujących siĊ w okolicach metra. MoĪliwoĞü podglądu wnĊtrza wagonu w
czasie jazdy zarówno z centralnej dyspozytorni jak i z kabiny maszynisty. Okres
przechowywania obrazów nie mniejszy niĪ 30 dni.
6) Rejestratory wizyjne powinny byü automatycznie synchronizowane z czasem
obowiązującym w metrze.
7) urządzenia techniki aktywnej wizualizacji zagroĪeĔ , pozwalającej na detekcjĊ
zdefiniowanych sytuacji, ich rejestracjĊ i automatyczne wyzwalanie dziaáaĔ awaryjnych.
8) zestaw urządzeĔ transmisyjnych na danej stacji i w centrum dyspozytorskim.
9) sygnalizator akustyczny zaniku wizji.
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5. System musi byü poáączony w sieü zapewniającą centralne lub lokalne zarządzanie i nadzorowanie
wszystkimi kamerami, archiwami, oraz transmisją obrazów. W tym celu system musi posiadaü
niezbĊdne oprogramowanie zarządzające, pozwalające na okreĞlanie poziomów dostĊpu do
systemu. Sieü musi zapewniü moĪliwoĞü uruchomienia transmisji do co najmniej 3 dodatkowych
zewnĊtrznych punktów dostĊpowych. Oprogramowanie musi byü odporne na infekcje wirusowe.
6. Wszystkie operacje obróbki obrazu (nagrywanie, przeglądanie) nie moĪe pogarszaü jakoĞci
obserwowanego obrazu.
7. System CCTV powinien mieü podwójne gwarantowane zasilanie.
8. Centrum dyspozytorskie II linii musi otrzymywaü obrazy CCTV ze wszystkich kamer
zamontowanych na linii oraz z wnĊtrz wagonów metra.
9. Na kaĪdej stacji musi znajdowaü siĊ stanowisko sterowania systemem wyposaĪone w terminal
komputerowy z ekranami LCD , oprogramowaniem zarządzającym i programowym lub
sprzĊtowym panelem sterowania kamerami.
10. Wszystkie stanowiska musza byü równorzĊdne w zakresie realizowanych funkcji. Struktura
zarządzania systemem jest definiowana poziomami dostĊpu.
11. System musi zapewniaü moĪliwoĞü transmisji obrazu z kamer obserwujących krawĊdĨ peronu do
kabiny maszynisty. Maszynista pociągu powinien mieü moĪliwoĞü oglądania w kabinie obrazu
krawĊdzi peronu 200 m przed stacją.
12. W razie uruchomienia systemu ruchu bez maszynisty system musi zapewniü zatrzymanie pociągu
przed stacją w razie zajĊcia krawĊdzi peronu. Opcjonalnie moĪna przyjąü montaĪ na peronie
ekranów LCD z moĪliwoĞcią podziaáu obrazu.
13. Monitory naleĪy lokalizowaü na czole peronu przed wskaĨnikiem zatrzymania czoáa pociągu,
w pomieszczeniu dyĪurnego stacji, oraz w pomieszczeniu maszynistów na stacjach z torami
odstawczymi.
14. Ekrany powinny mieü przy pracy ciągáej (24godz) trwaáoĞü min. 5 lat.

§ 44. NagáoĞnienie
1. Na wszystkich stacjach naleĪy zamontowaü urządzenia DĨwiĊkowego Systemu Ostrzegania (DSO)
wg obowiązującej normy.
2. Systemy DSO powinny umoĪliwiü nadawanie komunikatów przez dyĪurnego stacji, przez
Dyspozytora Ruchu z Centralnej Dyspozytorni II linii i przez Centrum Zarządzania Kryzysowego.
NajwyĪszy priorytet powinno mieü Centrum Zarządzania Kryzysowego, a najniĪszy dyĪurny stacji.
3. System DSO musi byü automatycznie synchronizowany z czasem obowiązującym w metrze.
4. Dyspozytor ruchu powinien mieü moĪliwoĞü wysáania komunikatu sáownego do pasaĪerów
znajdujących siĊ w pociągu.
5. System DSO powinien obejmowaü caáą stacjĊ i pomieszczenia techniczne, w których przebywają
pracownicy co najmniej 1 godzinĊ dziennie.
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6. System DSO powinien mieü podwójne gwarantowane zasilanie.
7. Dziaáanie systemu DSO powinno byü monitorowane przez system nadzoru w Centralnej
Dyspozytorni II linii.
8. Nadawanie wszystkich komunikatów musi byü rejestrowane w rejestratorach zdarzeĔ
synchronizowanych z czasem obowiązującym w metrze.
9. System musi mieü moĪliwoĞü zaprogramowania i odtwarzania komunikatów staáych.

§ 45. Sieü czasu
1. Sieü czasu powinna wskazywaü jednakowy czas dla wszystkich linii metra we wszystkich
systemach. Ze wzglĊdów wizualnych i eksploatacyjnych system powinien byü jednorodny dla
caáej II i III linii.
2. System powinien zawieraü:
1) jedno Ĩródáo czasu
2) na kaĪdej stacji centralĊ zegarową synchronizowaną ze Ĩródáa czasu z moĪliwoĞcią pracy
samodzielnej
3) zegary na stacji synchronizowane z centrali zegarowej z moĪliwoĞcią pracy samodzielnej,
4) stopery dla maszynistów; stopery z kraĔcowych stacji powinny byü powtórzone
w centralnej dyspozytorni,
3. Wymagana jest moĪliwoĞü rĊcznego ustawiania czasu w centrali i w zegarze.
4. Zegary muszą byü zintegrowane z elementami informacji wizualnej wskazującej informacje na
temat ruchu pociągów i posiadaü moĪliwoĞü wskazywania czasu przybycia nastĊpnego pociągu.

§ 46. Obsáuga pasaĪera (informacja pasaĪerska, urządzenia taryfowe, obsáuga osób
niepeánosprawnych)
1. W celu usprawnienia obsáugi pasaĪera naleĪy opracowaü jednolity system informacji pasaĪerskiej
obejmujący:
1) informacjĊ wizualną w ukáadzie zgodnym z systemem informacji wizualnej I linii
w zakresie kolorystyki i formy znaków informacyjnych.
2) wszystkie znaki informacyjne, a szczególnie plany otoczenia stacji powinny mieü formĊ
czytelną dla osób sáabowidzących
3) system informacji wizualnej i dĨwiĊkowej sterowanej lokalnie na stacji i centralnie
z centrum dyspozytorskiego, obejmującej interaktywne punkty informacyjne, wyĞwietlacze
ciekáokrystaliczne i interkomy.
4) system powinien prezentowaü informacjĊ o kursowaniu pociągów, przepisach
porządkowych, otoczeniu stacji, powiązaniach z komunikacja naziemną, sytuacjach
awaryjnych.
5) system powinien umoĪliwiaü áącznoĞü z obsáugą stacji i nawiązywanie poáączeĔ
alarmowych.
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6) W przypadku automatycznego prowadzenia ruchu (bez maszynisty) pociągi powinny
posiadaü urządzenia umoĪliwiające dwustronne porozumienie siĊ pomiĊdzy pasaĪerem
a dyspozytorem, oraz moĪliwoĞü zdalnego sterowania tablicami kierunkowymi
w pociągach.
7) NaleĪy stosowaü informacjĊ wizualną i dĨwiĊkową równieĪ w jĊzyku angielskim.
8) WejĞcia do stacji metra naleĪy oznakowaü znakiem z logo metra i nazwą stacji. Oznaczenie
musi byü czytelne w dzieĔ i w nocy i widoczne w promieniu 100m od stacji.
2. System taryfowy
1) urządzenia muszą zgodne ze standardem biletów i Warszawskiej Karty Miejskiej (bilety
typu Edmonson, karta Mifare), peáną specyfikacjĊ dla rodzaju biletów podaje ZTM jako
gáówny administrator Systemu,
2) bramki biletowe jako páytowe (barierĊ pomiĊdzy strefą kontrolowaną a nie kontrolowaną
stanowi páyta); lub najnowsze rozwiązanie w tej dziedzinie stosowane w innych
paĔstwach,
3) bramki powinny umoĪliwiaü i rejestrowaü kasowanie biletów równieĪ przy wychodzeniu
ze stacji - trasa podróĪy pasaĪera i obliczanie potoków, co powinno byü realizowane przez
doáączone oprogramowanie.
4) system powinien generowaü szereg statystyk dotyczących skasowaĔ i przechowywaü je na
serwerze przez okres minimum 5 lat; serwer powinien byü umieszczony w budynku
Centralnej Dyspozytorni,
5) sterowanie i monitorowanie stanu pracy bramki powinno byü realizowane przez komputer
umieszczony w pomieszczeniu dyĪurnego stacji. Bramki muszą posiadaü funkcjĊ pracy
lokalnej tzn. bez nadzoru komputera sterującego. System powinien rejestrowaü stany
alarmowe i sygnalizowaü je na komputerze sterującym znajdującym siĊ u dyĪurnego stacji,
6) hale odpraw, w których bĊdą zamontowane bramki, powinny byü na tyle szerokie aby byáa
moĪliwoĞü rozbudowy linii bramek w przypadku wzrostu natĊĪenia ruchu pasaĪerskiego,
7) w halach odpraw powinny znajdowaü siĊ urządzenia do sprzedaĪy kaĪdego rodzaju biletu
bĊdącego w ofercie przewoĨnika,
8) system powinien mieü moĪliwoĞü zastosowania páatnoĞci typu „elektroniczna
portmonetka”.

§ 47. Zaplecze techniczne
1. KaĪda linia metra powinna posiadaü stacjĊ techniczno-postojową, zapewniającą postój i obsáugĊ
techniczną taboru zgodnie z technologią producenta. Stacja techniczno-postojowa powinna byü
zlokalizowana na powierzchni i poáączona z linią metra minimum dwoma torami.
2. Lokalizacja stacji techniczno-postojowej powinna zapewniaü moĪliwie krótkie i bezkolizyjne
poáączenie z linią. Stacja powinna byü usytuowana na páaskim terenie, w rejonach zapewniających
dogodny dojazd transportu samochodowego. WielkoĞü terenu powinna zapewniaü rozmieszczenie
gáównych i pomocniczych obiektów umoĪliwiających ich dalszą rozbudowĊ. Przynajmniej jedna
ze stacji techniczno-postojowych powinna byü zlokalizowana w rejonie zapewniającym poáączenie
jej z torami kolejowymi.
3. Lokalizacja stacji techniczno-postojowej nie powinna powodowaü uciąĪliwoĞci dla okolicznych
obiektów nie związanych z eksploatacją metra.
4. Zaplecze techniczne musi równieĪ uwzglĊdniaü potrzeby dziaáów utrzymania linii w zakresie
zaplecza warsztatowego, magazynów, zaplecza socjalno-biurowego.
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ROZDZIAà 3
OCHRONA OBIEKTÓW METRA PRZED KOROZYJNYM ODDZIAàYWANIEM
PRĄDÓW BàĄDZĄCYCH.
§ 48. Prądy báądzące
1. W celu ochrony przed skutkami oddziaáywania korozyjnego prądów báądzących na konstrukcje
tuneli i stacji metra i urządzeĔ usytuowanych w metrze oraz ograniczenia upáywu prądów
báądzących z obiektów metra naleĪy stosowaü postanowienia norm:
1) PN–EN 50122–2 „ĝrodki ochrony przed oddziaáywaniem prądów báądzących wywoáanych
przez trakcjĊ elektryczną prądu staáego” ( luty 2002 ).
2) PN–EN 50122-1 „ĝrodki ochrony dotyczące bezpieczeĔstwa elektrycznego i uziemieĔ”
( luty 2002 ).
3) Sposoby i metody zastosowanej ochrony naleĪy uzgodniü z uĪytkownikiem metra.
4) W przypadku budowy stacji techniczno-postojowej naleĪy wyizolowaü szyny jezdne tuneli
metra i stacji techniczno-postojowej. Szyny jezdne kaĪdej linii muszą byü odizolowane od
siebie.

ROZDZIAà 4
BEZPIECZEēSTWO Z UWAGI NA MOĩLIWOĝû POWSTANIA POĩARU, KLĉSKI
ĩYWIOàOWEJ LUB INNEGO ZAGROĩENIA

§ 49. Zasady ogólne
1. Obiekty budowlane metra i urządzenia z nimi związane powinny speániaü wymagania okreĞlone
w przepisach techniczno-budowlanych oraz innych przepisach szczegóáowych dotyczących
bezpieczeĔstwa poĪarowego , klĊski Īywioáowej lub innego zagroĪenia, jeĪeli w niniejszym
rozporządzeniu nie postanowiono inaczej.
2. Dopuszcza siĊ stosowanie rozwiązaĔ zamiennych w przypadkach szczególni uzasadnionych,
w uzgodnieniu z wáaĞciwym miejscowo komendantem wojewódzkim PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej,
wskazanych w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeĔ przeciwpoĪarowych,
jeĪeli zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpoĪarowej obiektów metra
i bezpieczeĔstwa ludzi.
3. CzĊĞci budowli metra, nad którymi znajdują siĊ lub mogą byü usytuowane budynki nie związane
z obsáugą linii metra, powinny speániaü wymagania okreĞlone dla czĊĞci podziemnej metra.
4. Podziemne kondygnacje leĪące powyĪej poziomu peronów naleĪy dzieliü co najmniej na dwie
strefy poĪarowe przedzielone Ğcianami o klasie odpornoĞci ogniowej minimum EI 120 (REI 120).
Drzwi lub bramy powinny byü klasy EI 60 lub 2× EI 30.
5. JeĪeli w czĊĞci podziemnej usytuowana jest antresola, naleĪy zapewniü oddymianie moĪliwie
blisko centralnego punktu antresoli lub zastosowaü obudowĊ otworu antresoli klasy minimum
EI 60.
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6. WejĞcia ze stacji metra do budynków, z wyjątkiem budynków związanych z funkcją metra, jak hala
odpraw, powinny byü oddzielone wentylowanym przedsionkiem, zamykanym z obu stron drzwiami
(bramami) o klasie odpornoĞci ogniowej nie mniejszej niĪ EI 60 lub 2× EI 30.
7. JeĪeli na stacji metra znajduje siĊ wiĊcej niĪ jeden poziom podziemny, naleĪy przewidzieü dĨwig
dla ekip ratowniczych.
1) DĨwig dla ekip ratowniczych powinien odpowiadaü wymaganiom zawartym w warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaü budynki i ich usytuowanie.
2) WejĞcie do dĨwigu powinno prowadziü przez wentylowany przedsionek zamykany
obustronnie drzwiami o klasie odpornoĞci ogniowej nie mniejszej niĪ EI 30.

§ 50. OdpornoĞü ogniowa.
1. Klasy odpornoĞci ogniowej elementów budowlanych metra ( stacje i tunele ) nie powinny byü
niĪsze niĪ:
1) obudowa podziemnej czĊĞci metra — REI 240,
2) oddzielenia przeciwpoĪarowe — REI 120,
3) konstrukcja noĞna czĊĞci podziemnej – REI 240,
4) stropy nad poziomami podziemnymi — REI 120,
5) obudowa kanaáów instalacyjnych i elektroenergetycznych — EI 60, przy dziaáaniu ognia
od wewnątrz i od zewnątrz,
6) kanaáy wentylacji poĪarowej — EI 60, przy dziaáaniu ognia od wewnątrz i od zewnątrz,
7) Ğcianki miĊdzy pomieszczeniami handlowymi - EI 30,
8) nienoĞne Ğciany dziaáowe - EI 30.
2. Drzwi, klapy, przepusty instalacyjne i inne zamkniĊcia otworów w przegrodach budowlanych,
powinny mieü klasĊ odpornoĞci ogniowej przegrody, z uwagi na kryteria szczelnoĞci ogniowej
i izolacyjnoĞci ogniowej.

§ 51. OdlegáoĞci miĊdzy obiektami oraz strefy poĪarowe
1. OdlegáoĞci budynków metra od innych budynków naleĪy okreĞlaü zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaü budynki i ich usytuowanie.
2. CzĊĞci obiektu zaliczone do kategorii zagroĪenia ludzi, powinny byü oddzielone od innych czĊĞci
elementami oddzieleĔ przeciwpoĪarowych.
3. Zbiorniki przeciwpoĪarowego zaopatrzenia wodnego i pompownie przeciwpoĪarowe oraz
wentylatornie, stacje transformatorowe i rozdzielnie elektryczne, powinny byü wydzielone jako
odrĊbne strefy poĪarowe.
4. Powierzchnia czĊĞci strefy poĪarowej zaliczonej do kategorii zagroĪenia ludzi, za wyjątkiem
peronów, nie moĪe przekraczaü 10 000 m 2 .
P

P

5. Perony odrĊbnych stacji powinny byü wydzielone jako osobne strefy poĪarowe.
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§ 52. Instalacje bezpieczeĔstwa poĪarowego.
1. Hydranty.
1) Zawory hydrantowe 75 wraz z wyposaĪeniem naleĪy rozmieszczaü na koĔcach peronów,
w rejonach schodów i wind oraz innych dojĞü zewnĊtrznych.
2) Zawory hydrantowe 52 naleĪy rozmieszczaü w tunelu szlakowym oraz komorach
rozprĊĪnych co 70 – 100 m.
3) Hydranty wewnĊtrzne 52 naleĪy instalowaü w : wzdáuĪ peronów technologicznych
w obrĊbie stacji, torach odstawczych, przestrzeniach handlowych oraz garaĪach.
4) Hydranty 52 oraz zawory hydrantowe 75 i 52 powinny byü zasilane z przewodów
o Ğrednicy nie mniejszej niĪ 100 mm, uáoĪonych po obu stronach tunelu i peronu.
5) Na stacjach metra naleĪy przewidzieü zapas wĊĪy hydrantowych i armatury wodnej
niezbĊdny do prowadzenia dziaáaĔ gaĞniczych w tunelu szlakowym.
6) W tunelach metra w miejscach naraĪonych na wystĊpowanie ujemnych temperatur
przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpoĪarowej naleĪy zabezpieczyü przed
moĪliwoĞcią zamarzniĊcia. Dopuszcza siĊ stosowanie instalacji suchej, pod warunkiem
zastosowania rozwiązaĔ umoĪliwiających jej nawadnianie w sposób rĊczny
i automatyczny.
2. Staáe instalacje gaĞnicze.
1) Pomieszczenia techniczne, w których znajdują siĊ urządzenia decydujące
o bezpieczeĔstwie ruchu , bezpieczeĔstwie pasaĪerów lub bezpieczeĔstwie poĪarowym
powinny byü chronione staáymi urządzeniami gaĞniczymi wodnymi lub gazowymi.
2) Sygnaáy o zadziaáaniu staáych urządzeĔ gaĞniczych powinny byü przekazywane do
Centralnej Dyspozytorni i pomieszczenia dyĪurnego stacji za pomocą systemu sygnalizacji
poĪarowej.
3) InstalacjĊ tryskaczową naleĪy stosowaü w czĊĞciach handlowo-usáugowych, jeĪeli ich
powierzchnie usytuowane w czĊĞci podziemnej przekraczają 500 mþ .
3. Oddymianie.
1) Wszystkie czĊĞci podziemne metra i tunelu szlakowego powinny byü oddymiane.
2) PrzyjĊcie systemu oddymiania podziemnych czĊĞci metra i tunelu szlakowego powinno
byü poparte symulacją komputerową rozprzestrzeniania siĊ dymu i ciepáa .
3) Dla wydzielenia wentylatorni naleĪy stosowaü oddzielenie przeciwpoĪarowe o odpornoĞci
ogniowej 120 min klasy REI 120 i drzwi o odpornoĞci ogniowej 60 min klasy EI 60.
4) W przypadku, gdy wentylatornia jest czĊĞcią kanaáu, wydzielenie nie jest wymagane.
5) Táumiki i filtry w kanaáach wentylacyjnych naleĪy wykonywaü z materiaáów niepalnych.
4. Urządzenia sygnalizacji poĪarowej.
1) Obiekty metra powinny byü wyposaĪone w system sygnalizacji poĪarowej , którego
urządzenia naleĪy podáączyü do jednostki PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej.
2) System sygnalizacji poĪarowej powinien sterowaü w przypadku poĪaru :
a) pracą urządzeĔ wentylacji oddymiającej,
b) praca urządzeĔ transportu pionowego,
c) drzwiami , bramami rozsuwanymi ,
d) drzwiami , bramami objĊtymi kontrolą dostĊpu,
e) pracą klap przeciwpoĪarowych,
f) bramkami biletowymi.
3) System sygnalizacji poĪarowej powinien speániaü wymagania okreĞlone w Polskich
Normach i przepisach szczegóáowych.
5. Urządzenia oĞwietlenia awaryjnego.
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1) Obiekty metra naleĪy wyposaĪaü w oĞwietlenie awaryjne ( bezpieczeĔstwa i ewakuacyjne
w tym oĞwietlenie drogi ewakuacyjnej ) oraz przeszkodowe w miejscach gdzie jest ono
niezbĊdne do ewakuacji ludzi.
2) W tunelach szlakowych naleĪy stosowaü oĞwietlenie awaryjne ewakuacyjne.
3) OĞwietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno byü wykonane zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w tym zakresie.
4) Na stacji metra i w tunelach szlakowych naleĪy zainstalowaü jedno- i trzyfazowe gniazdka
wtykowe dla umoĪliwienia podáączenia urządzeĔ niezbĊdnych do prowadzenia dziaáaĔ
ratowniczo-gaĞniczych.
5) OdlegáoĞü pomiĊdzy gniazdkami nie powinna przekraczaü 50 m.
6. àącznoĞü i informacja.
1) Obiekty znajdujące siĊ w obrĊbie stacji metra naleĪy wyposaĪyü w urządzenia áącznoĞci,
telewizji i nagáoĞnienia.
2) NaleĪy zapewniü dwustronną áącznoĞü radiotelefoniczną miedzy stacją metra a centralną
dyspozytornią, maszynistami pociągów pasaĪerskich lub roboczych oraz brygadami
eksploatacyjnymi i konserwacyjnymi pracującymi w tunelach.
3) W tunelach szlakowych naleĪy, w odlegáoĞciach nie wiĊkszych niĪ 150 m, rozmieĞciü
aparaty telefoniczne, umoĪliwiające bezpoĞrednie poáączenie z centralną dyspozytornią.
4) Stacje metra naleĪy wyposaĪyü w dĨwiĊkowy system ostrzegawczy.
5) GaraĪe zlokalizowane w obrĊbie stacji metra naleĪy wyposaĪyü w áącznoĞü telefoniczną
i we wáasny ukáad telewizji uĪytkowej, umoĪliwiający wgląd w pomieszczenia garaĪu i na
drogĊ wjazdową.
6) Urządzenia áącznoĞci, telewizji przemysáowej i nagáoĞnienia, muszą mieü zapewnione
podwójne zasilanie i moĪliwoĞü rejestracji rozmów i obrazu .
7) Poziomy, na których są zlokalizowane pomieszczenia handlowe muszą mieü zainstalowane
telefony miejskie.
8) Stacja metra powinna mieü zapewnioną staáą áącznoĞü z jednostką PaĔstwowej StraĪy
PoĪarnej wedáug uzgodnienia z Wojewódzką Komendą PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej,
Policją PaĔstwową, Pogotowiem Ratunkowym i SáuĪbą DyĪurną Miasta st. Warszawy.
9) W centralnej dyspozytorni powinno byü zlokalizowane odrĊbne stanowisko zarządzania
bezpieczeĔstwem w sytuacjach zagroĪenia. WyposaĪenie zgodnie ze standardami dla tego
typu stanowisk.
7. SprzĊt ratowniczy i gaĞnice.
1) Pomieszczenia na stacjach metra i tunelu szlakowego, naleĪy wyposaĪyü w gaĞnice
speániające wymagania Polskich Norm.
2) IloĞü jednostek i rodzaj gaĞnic oraz ich rozmieszczenie dla stacji metra, garaĪy,
pomieszczeĔ handlowych naleĪy ustalaü zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w
przepisach szczegóáowych dotyczących bezpieczeĔstwa poĪarowego
3) Na stacjach metra naleĪy przewidzieü pomieszczenie magazynowe dla przechowywania
rezerwy w wielkoĞci 10% stanu gaĞnic oraz dla specjalistycznego sprzĊtu ratowniczego
niezbĊdnego do prowadzenia dziaáaĔ ratowniczych na stacji i w tunelu szlakowym.
4) Na stacjach metra naleĪy przewidzieü co najmniej jeden wózek transportowy szynowy
o noĞnoĞci minimum 500 kg .
5) Na stacjach metra naleĪy przewidzieü punkty doraĨnej pomocy medycznej .
6) NaleĪy wykonaü oznakowanie zgodne z wymaganiami Polskich Norm.
8. Ewakuacja.
1) Czas ewakuacji ze stacji metra oraz z poziomów handlowo-usáugowych na otwarty teren
lub do innej strefy poĪarowej nie moĪe przekraczaü 10 min.
2) DáugoĞü dojĞcia na poziomach handlowo-usáugowych nie moĪe przekraczaü 60 m.
3) DáugoĞü przejĞcia na peronach nie moĪe przekraczaü 80 m.
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4) Czas ewakuacji, szerokoĞü schodów, dróg ewakuacyjnych i wyjĞü, naleĪy ustalaü na
podstawie obliczeĔ.
5) Schody ruchome mogą byü uwzglĊdnione jako drogi ewakuacyjne po speánieniu
nastĊpujących warunków:
a) obudowa schodów powinna byü wykonana z materiaáów niepalnych,
b) jeĪeli pod schodami znajduje siĊ pomieszczenie, to niezaleĪnie od przeznaczenia
tego pomieszczenia, powinno byü ono wydzielone od schodów páytą z materiaáu o
odpornoĞci ogniowej minimum 60 min oraz Ğcianami o odpornoĞci ogniowej
minimum 60 min klasy REI 120, zamkniĊcia otworów pomieszczenia powinny
mieü odpornoĞü ogniową EI 30,
c) schody powinny byü wyposaĪone w podwójny mechaniczny ukáad hamulcowy,
uniemoĪliwiający bezwáadnoĞciowy przesuw stopni,
d) przewody elektryczne powinny byü wykonane w izolacji trudnozapalnej
i nietoksycznej lub zabezpieczone w równowaĪny sposób,
e) schody powinny byü oddzielone od strony torów na caáej dáugoĞci Ğcianką
z materiaáów o klasie odpornoĞci ogniowej minimum EI 60.
6) W obliczeniach ewakuacji naleĪy przyjmowaü nastĊpujące zaáoĪenia:
a) maksymalną liczbĊ osób, które mogą oczekiwaü na peronach lub przebywaü
w jednym pociągu przyjmując, Īe 40% pasaĪerów posiada bagaĪe,
b) wystĊpuje utrudnienie w postaci zadymienia,
c) schody ruchome w ruchu uwzglĊdnia siĊ tylko wtedy, gdy posiadają zasilanie
awaryjne,
d) strumieĔ ludzi ewakuujących siĊ jest ciągáy,
e) prĊdkoĞü ewakuacji zaleĪy od parametrów ruchu; w obliczeniach przybliĪonych
moĪna przyjąü Ğrednią prĊdkoĞü poruszania siĊ ludzi po schodach staáych i
ruchomych zatrzymanych, 12 m/min. oraz w poziomie 50 m/min.,
f) Ğredni strumieĔ osób przesuwających siĊ po schodach staáych wynosi
60 osób/min, w przeliczeniu na 1 m szerokoĞci schodów.
g) Winda dla osób niepeánosprawnych powinna byü zasilana i obudowana jak winda
dla straĪy poĪarnych.
7) MoĪliwoĞü ewakuacji tunelem i bezpiecznego opuszczenia tunelu naleĪy zapewniü przez
odpowiednie przygotowanie podtorza oraz przejĞcia miĊdzy tunelami. PrzejĞcia naleĪy
wykonywaü co 100 m.
8) Ewakuacji tunelem nie uwzglĊdnia siĊ w obliczeniach czasu ewakuacji.
9) Do oznakowania dróg ewakuacyjnych oprócz znaków zgodnych z Polskimi Normami
naleĪy stosowaü podĞwietlane znaki wskazujące kierunek ewakuacji.
10) SzerokoĞü przejĞcia w Ğwietle miĊdzy bramkami biletowymi powinna wynosiü co najmniej
0,6 m.
11) Stacje metra powinny posiadaü schematy ewakuacji oraz plany ratownicze i instrukcje
bezpieczeĔstwa poĪarowego.
12) W tunelach szlakowych naleĪy umieĞciü znaki zawierające odlegáoĞci do najbliĪszej stacji
metra.
9. Wymagania dotyczące klasyfikacji ogniowej materiaáów i wyrobów.
1) Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urządzeniami sáuĪącymi ochronie przeciwpoĪarowej powinny zapewniaü ciągáoĞü dostawy
energii elektrycznej w warunkach poĪaru przez wymagany czas dziaáania urządzenia
przeciwpoĪarowego, jednak nie mniejszy niĪ 90 minut.
2) W podstacji trakcyjno-energetycznej lub energetycznej dopuszcza siĊ stosowanie
wyáącznie transformatorów suchych, cháodzonych powietrzem lub mediami niepalnymi.
3) Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsáugują, powinny
mieü klasĊ odpornoĞci ogniowej co najmniej EI 60.
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4) Przewody wentylacyjne przechodzące przez ĞcianĊ lub strop oddzielenia
przeciwpoĪarowego naleĪy wyposaĪyü w klapy odcinające.
5) W obiektach metra nie naleĪy stosowaü:
a) materiaáów i wyrobów áatwozapalnych, których produkty spalania są toksyczne
lub intensywnie dymiące,
b) wykáadzin podáogowych, przegród, osáon i Ğcianek dziaáowych z materiaáów
áatwozapalnych.
6) Okáadziny sufitów i sufity podwieszone naleĪy wykonaü z materiaáów niepalnych lub
niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpáywem ognia.
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