




































PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Część 03.A.3
Załącznik 4

Parametry projektowe dla różnych opcji oraz wg TSI

Parametry
vruch pasaż. ≤ 160 km/h
vruch towar. ≤ 120 km/h 

vtabor klasyczny ≤ 200 km/h TSI

Opcja 1 Opcja 1+
Dla transeuropejskiego systemu 

kolei dużych prędkości

Kategoria linii 0 0 -

Dopuszczalny nacisk na oś 221 kN 221 kN

Szerokość toru (rozstaw kół) 1435 mm 1435 mm 1435 mm (granice tolerancji patrz TSI)

Promień rozjazdów 
odgałęźnych w mijanki r  = 500 m r = 500 m -

Promień rozjazdów na 
przejściach trapezowych

r = 1200 m
1:18,5

r = 1200 m
1:18,5 -

Min. skos rozjazdów na 
torach głównych 
zasadniczych

1:12 1:12 -

Min. skos rozjazdów na 
pozostałych torach głównych 1:9 1:9 -

Rozjazdy krzyżowe oraz 
podwójne połączenia torów   nie nie -

r = 1400 przy u=80 r = 2000 

Max. dopuszczalna 
przechyłka 150 mm 150 mm 180 mm

Max. dopuszczalny 
niedomiar przechyłki niezdefiniowany niezdefiniowany przy v ≤ 160 km/h  160 mm

przy 160 < v ≤ 200 km/h  150 mm 

Max. dopuszczalny 
niedomiar przechyłki na 
szlaku odgałęźnym 
odchodzącym od rozjazdu

niezdefiniowany niezdefiniowany
przy 30 < v ≤ 70 km/h  120 mm
przy 70 < v ≤ 170 km/h  105 mm
przy 170 < v ≤ 230 km/h  85 mm 

Max. promień łuku 
(dopuszczony przez 
producenta) [m]

15.000
(w przypadku złukowania toru 
z 4,00 na 4,50 m nie można 

zachować wyma-
ganej min. długości elem!)

15.000 -

Max. pochylenie podłużne 5 ‰ 5 ‰
- miarodajne pochylenie
  powyżej 10 km ≤ 25 ‰ 
- max. dł. nachylenia 35 ‰ = 6000 m

Min. długość odcinka z 
pochyleniem podłużnym 750 m 750 m -

Rozstaw torów (na odcinku) 4,00 m 4,00 m

4,50 m; ponieważ chodzi o odcinek 
modernizowany, minimalny rozstaw 
torów może być ustalony na podstawie 
przepisowego kinematycznego profilu 
skrajni

Modernizacja Linii Kolejowej E75; Warszawa – Białystok – Sokółka; Odcinek 1: Warszawa-Rembertów – Sadowne
Program Funktionalno-Użytkowy,  LOT A - Infrastruktura

Tom III; Część 03. Opis Przedmiotu Zamówienia

Obowiązujący min. promień > 150 m; 
przy czym promień zależny jest od 

prędkości, max. dopuszczalnej długości 
przechyłki (<180 mm) i max. 

dopuszczalnej wielkości niedomiaru 
przechyłki (< 150 mm)

Min. promień łuku przy           
v odcinka

możliwe wyjątki
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Parametry projektowe dla różnych opcji oraz wg TSI

Parametry
vruch pasaż. ≤ 160 km/h
vruch towar. ≤ 120 km/h 

vtabor klasyczny ≤ 200 km/h TSI

Opcja 1 Opcja 1+
Dla transeuropejskiego systemu 

kolei dużych prędkości

Modernizacja Linii Kolejowej E75; Warszawa – Białystok – Sokółka; Odcinek 1: Warszawa-Rembertów – Sadowne
Program Funktionalno-Użytkowy,  LOT A - Infrastruktura

Tom III; Część 03. Opis Przedmiotu Zamówienia

Rozstaw torów głównych 
zasadniczych (na stacji)

4,50 m 
przy rozjazdach 1200-1:18,5

4,50 m 
przy rozjazdach 1200-1:18,5 -

Rozstaw między torami 
głównymi zasadniczymi (na 
stacji) a torami mijania

4,90 m 5,80 m -

Ogrzewanie rozjazdów Tak, elektryczne Tak, elektryczne -

Min. długość użytkowa 
mijanki 750 m 750 m -

Szyny w torze głównym 
zasadniczym

Wbudowanie nowych szyn 
60E1 na całej linii

Wbudowanie nowych szyn 
60E1 na całej linii

Szyny na pozostałych  
torach głównych

Wbudowanie odzyskanych 
szyn 60E1

Wbudowanie odzyskanych 
szyn 60E1

Szyny na pozostałych torach

Rodzaje podkładów

Wymontowanie wszystkich 
podkładów drewnianych i 
starych betonowych, wymiana 
na podkłady betonowe PS-93 
i PS-94 z przytwierdzeniem 
typu SB

Wymontowanie wszystkich 
podkładów drewnianych i 
styrych betonowych, wymiana 
na podkłady betonowe PS-93 
i PS-94 z przytwierdzeniem 
typu SB

Systemy mocowań muszą odpowiadać 
TSI 
(np. odporność na przesuwanie szyny i 
podkładu, sztywność dynamiczna, 
minimalna odporność elektryczna)

Grubość podsypki pod 
podkładem 35 cm 35 cm -

Prace podsypkowe

- Nowa podsypka
w  miejscach dawnych 
drewnianych podkładów
- Czyszczenie podsypki 
w pozostałych miejscach

Całkowita wymiana podsypki 
na nową 

-

Długość peronów

- 400 m 1x w Tluszczu
- 300 m w Tłuszczu, 
- 200 m na przystankach 
osobowych

- 400 m 1x w Tluszczu
- 300 m w Tłuszczu, 
- 200 m na przystankach 
osobowych

400 m (tam, gdzie zatrzymują się 
pociągi transeurop.)

Szerokość peronów 
zewnętrznych

- wybrano 4,00 m 
   ponieważ opcja 1 jest 
      1-wszym etapem 
      rozbudowy dla opcji 2 
      (min. 1,50m + 2,00m)

- 4,00 m 
  (2,00m + 2,00m)

-

Szerokość peronów 
wyspowych pomiędzy 
głównymi i pozostałymi 
torami zasadniczymi

- 6,95 m przy przejściu na 
  końcu peronu
- 9,55m przy dojściu na 
peronie i zabudowy na nim 

- 6,95 m przy przejściu na 
  końcu peronu
- 9,55 przy dojściu na peronie 
i zabudowy na nim 

-

-w korelacji z liczbą pasażerów w godzinie szczytu + 20 %

dopuszczalne różne profile szyn
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Parametry
vruch pasaż. ≤ 160 km/h
vruch towar. ≤ 120 km/h 

vtabor klasyczny ≤ 200 km/h TSI

Opcja 1 Opcja 1+
Dla transeuropejskiego systemu 

kolei dużych prędkości

Modernizacja Linii Kolejowej E75; Warszawa – Białystok – Sokółka; Odcinek 1: Warszawa-Rembertów – Sadowne
Program Funktionalno-Użytkowy,  LOT A - Infrastruktura

Tom III; Część 03. Opis Przedmiotu Zamówienia

Wyskość peronów [cm] 76 - od Zielonki do Małkinii
55 - od Małkinii do Sokółki

76 - od Zielonki do Małkinii
55 - od Małkinii do Sokółki 55 lub 76

Ułożenie peronów

- Na p.o. perony 
  naprzemianległe przy 
  torach głównych 
  zasadniczych
- Na stacjach perony 
  naprzeciwległe

- Na p.o. perony 
  naprzemianległe przy 
  torach głównych 
  zasadniczych
- Na stacjach perony 
  naprzeciwległe

-

Przystosowanie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych

Tak, 
przy usuwaniu przejazdów 

kolejowych - budowa wiaduktu 
z rampą dla 

niepełnosprawnych lub 
przejścia podziemnego

Tak, 
przy usuwaniu przejazdów 

kolejowych - budowa 
wiaduktu z rampą dla 

niepełnosprawnych lub 
przejścia podziemnego

Tak, 
(tam, gdzie zatrzymują się pociągi 

transeurop.)

Skrajnia budowli zgodnie z Id-1 2-SM                     
(wg standardów CNTK) GC

Szerokość korony podtorza 
(dwutorowo) wg przepisów

11,00 m + poszerzenie na 
promień łuku

11,00 m + poszerzenie na 
promień łuku -

Drogi technologiczne 

Nowe drogi technologiczne w 
związku ze stworzeniem 
warstwy filtracyjnej i 
ochronnej torowiska

Nowe drogi technologiczne w 
związku ze stworzeniem 
warstwy filtracyjnej 
i ochronnej torowiska

-

Grubość warstw ochronnych 
wg ID-3

Wg Id-3 i konsultacji z 
naszym polskim ekspertem 
                                          
Warszawa - Szepietowo
min. 30 cm w.ochronna 
torow./w.filtracyjna
Szepietowo - Sokółka
min. 40 cm w. ochronna 
torow./w. filtracyjna

jeżeli konieczne, łącznie z  
geotkaniną/geosiatką

Wg Id-3 i konsultacji z 
naszym polskim ekspertem 
                                          
Warszawa - Szepietowo
min. 40 cm w.ochronna 
torow./w.filtracyjna
Szepietowo - Sokółka
min. 50 cm w. ochronna 
5torow./w. filtracyjna

jeżeli konieczne, łącznie z  
geotkaniną/geosiatką

-

Wymagania dotyczące 
uszczelnienia warstwy 
filtracyjnej (Standardy 
Techniczne dla prędk. 160 
lub 200 km/h)

DPr = 0,97, 
EV2 = 100 MN/m²
wybrano EV2 = 120 MN/m²
  --> ponieważ opcja "1"  
       jest pierwszym etapem 
       realizacji opcji "1+" 

DPr = 0,97, 
EV2 = 120 MN/m²

-
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Parametry
vruch pasaż. ≤ 160 km/h
vruch towar. ≤ 120 km/h 

vtabor klasyczny ≤ 200 km/h TSI

Opcja 1 Opcja 1+
Dla transeuropejskiego systemu 

kolei dużych prędkości
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Poprawa podłoża

- 50 cm wymiana gruntu na 
  ok. 10 % linii
- 30cm poprawa gruntu za 
  pomocą hydr. środków 
  wiążących na ok. 30%. 
  Wartości na podstawie 
  wyników georadarem.

- 50cm wymiana gruntu na 
  ok. 10% linii
- 30cm poprawa gruntu za 
  pomocą hydr. środków 
  wiążących na ok. 30% 
  Wartości ustalone na 
  podstawie wyników 
  badania georadarem.

-

Odwodnienie

Budowa nowych syst. 
odwodnieniowych

Budowa nowych syst. 
odwodnieniowych

-

Skarpy

Stworzenie zasadniczego 
pochylenia skarp 
≥ 1:1,5
(wg tablicy 1 Id-3)

Stworzenie zasadniczego 
pochylenia skarp 
≥ 1:1,5
(wg tablicy 1 Id-3)

-

Odległość między 
przejściami trapezowymi

Wg zapotrzebowania, 
stosownie do symulacji 
eksploat.

Wg zapotrzebowania, 
stosownie do symulacji 
eksploat.

-

Przejazdy kolejowe

Dopasowanie / Likwidacja lub 
zastąpienie stosownie do 
potrzeb i natężenia ruchu 
(wiadukty kolejowe lub 
drogowe)

Dopasowanie / Likwidacja lub 
zastąpienie stosownie do 
potrzeb i natężenia ruchu 
(wiadukty kolejowe lub 
drogowe)

-

Przezbrojenie terenu wzdłuż 
linii kolejowej

Obustronne ułożenie 
przewodów w korycie 
kablowym. W obrębie 
przejazdów kolejowych 
zamknięte koryta. W obrębie 
stacji otwarte koryta kablowe.

Obustronne ułożenie 
przewodów w korycie 
kablowym. W obrębie 
przejazdów kolejowych 
zamknięte koryta. W obrębie 
stacji otwarte koryta kablowe.

-

Odległość między osiami 
torów (na mostach lub 
wiaduktach)

4,00 m                              4,00 m                             

4,50 m; ponieważ chodzi o odcinek 
modernizowany, minimalny rozstaw 

torów może być ustalony na podstawie 
przepisowego kinematycznego profilu 

skrajni 

Min. odległość między osią 
toru a balustradami mostu 
lub wiaduktu

                3,00 m;
wybrano 3,80m
  --> ponieważ opcja "1"  
       jest pierwszym etapem 
       realizacji opcji "1+" 

3,80 m -

Min. wymiar głębokości 
koryta podsypkowego na 
obiektach inżynieryjnych

                 0,75 m
wybrano: 0,80 m 
(5 cm mata antywibracyjna)
  --> ponieważ opcja "1"  
       jest pierwszym etapem 
       realizacji opcji "1+" 

0,80 m 
(5 cm mata antywibracyjna) -
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Parametry projektowe dla różnych opcji oraz wg TSI

Parametry
vruch pasaż. ≤ 160 km/h
vruch towar. ≤ 120 km/h 

vtabor klasyczny ≤ 200 km/h TSI

Opcja 1 Opcja 1+
Dla transeuropejskiego systemu 

kolei dużych prędkości
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Program Funktionalno-Użytkowy,  LOT A - Infrastruktura

Tom III; Część 03. Opis Przedmiotu Zamówienia

Wysokość skrajni w świetle 
od drogi kołowej do stropu 
mostu lub wiaduktu zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki 
Wodnej (Dz.U. 1999 Nr 43, 
pos. 430)

4,50 m,
min. istniejąca skrajnia 

4,50 m,
min. istniejąca skrajnia

4,50 m,
min. istniejąca skrajnia

Min, odległość między 
główką szyny a obiektem 
inżynieryjnym 

min. 5,60 m zgodnie z Id-1 
(D1) z uwzględnieniem 

wymogów trakcji elektrycznej

min. 5,60 m zgodnie z Id-1 
(D1) z uwzględnieniem 

wymogów trakcji elektrycznej
5,50 m

Rodzaj konstrukcji nowych 
mostów lub wiaduktów w 
środkowej części przęseł
(16-18 m) 

Rama jednosłupowa 
z żelbetonu

Rama jednosłupowa 
z żelbetonu

Rama jednosłupowa 
z żelbetonu

Część jezdna mostu lub 
wiaduktu
(istn. mosty wiadukty 
stalowe)

Budowa nowej części jezdnej, 
podkład z tłucznia na całej 
długości

Budowa nowej części jezdnej, 
podkład z tłucznia na całej 
długości

Budowa nowej części jezdnej, podkład z 
tłucznia na całej długości

Część jezdna 
(nowy most lub wiadukt)

Podkład z tłucznia na całej 
długości

Podkład z tłucznia na całej 
długości Podkład z tłucznia na całej długości

Pochylenie podłużne części 
jezdnej mostu lub wiaduktu

Stosownie do pochylenia 
gradienty toru

Stosownie do pochylenia 
gradienty toru Stosownie do pochylenia gradienty toru

Szerokość chodnika 
służbowego (min. 
szerokość), 
obustronnie

0,75 m 0,75 m -

Przezbrojenie na moście lub 
wiadukcie

Koryto kablowe 
w obrębie chodnika 
służbowego

Koryto kablowe 
w obrębie chodnika 
służbowego

Koryto kablowe 
w obrębie chodnika służbowego

Odwodnienie mostu  (przy 
budowie nowego obiektu)

Do 30 m długości mostu 
odwodnienie ma się 
znajdować za przyczółkami 

Do 30 m długości mostu 
odwodnienie ma się 
znajdować za przyczółkami 

-

Uziemienie (budowa nowego 
mostu lub wiaduktu)

Przewidziane wewn. 
uziemienie

Przewidziane wewn. 
uziemienie Przewidziane wewn. uziemienie

Przejścia podziemne, 
wysokość / szerokość 
konstrukcji w świetle

min. 2,40 m / min. 3,00 m min. 2,40 m / min. 3,00 m min. 2,40 m / min. 3,00 m

Dostosowanie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, 
dojście do przejścia 
podziemnego

Rampa
(pochylenie max. 8 %) lub 
winda

Rampa
(pochylenie max. 8%) lub 
winda

Rampa
(pochylenie max. 8%) lub winda
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E R R A T A 

 

Do „Programu funkcjonalno – użytkowego” dla „Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica 

Warszawa – Białystok – granica z Litwą , etap I odc. Warszawa – Rembertów – Zielonka – 

Tłuszcz (Sadowne) 

 

L.p Nr rys.             Jest Powinno  być 

 
 
  1 

Cz.3 informacyjna; 
Zał. nr 1 rysunki; 
1.1 rysunki .DB;  
01 układy torowe;  
03-A3 zał.1, rys.P-16; 

 km. 46,768  przejazd do 
likwidacji 

  km. 46,768  przejazd 
zostawiony do modernizacji 

 
 
  2 

Cz.3 informacyjna; 
Zał. nr 1 rysunki; 
1.1 rysunki  DB; 
03 przejazdy kolejowe; 
03-A5 zał.1, rys.P-03 

 km. 46,768 zlikwidować,  
160 km/h 

 km. 46,768 przejazd 
kolejowy, 160 km/h, 
dostosować przejazd kolejowy 
(kat.B) 

 
 
  3 

Cz.3 informacyjna; 
Zał. nr 1  rysunki; 
1.1 rysunki DB; 
06 srk rys. B1_01 

na schemacie 
wyposażenia linii  - stan   
projektowany : w km. 
46,768 brak przejazdu 

na schemacie wyposażenia 
linii - stan projektowany w  
km. 46,768 - przejazd kat. B , 
ssp, tarcze ostrzegawcze 
przejazdowe 

 
 
  4 

Cz.3 informacyjna; 
Zał. nr 1  rysunki; 
1.2 rysunki SW; 
04  zasilanie i sieć trakcyjna; 
O1 sieć trakcyjna rys.S.8.01 

na schemacie  - stan 
projektowany:  w km. 
46,768 brak przejazdu 

na schemacie : stan 
projektowany w km. 46,768 - 
przejazd kat. B 
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