
Artyku y38

Prace Instytutu Kolejnictwa – Zeszyt 150 (2016)

1. Opis pojazdu i klasy� kacja 
przeciwpożarowa

Pojazd typu FLIRT3 serii ED160 (L-4292) (rys. 1), przezna-

czony do obsługi tras dalekobieżnych, podlegał wery" ka-

cji i ocenie pod względem spełnienia wymagań zawartych 

w decyzji Komisji nr 2008/163/WE (TSI SRT) [1]. Ośmioczło-

nowe pojazdy pod względem cech przeciwpożarowych 

oraz działań w  zakresie ochrony przeciwpożarowej i  ewa-

kuacji, przydzielono do następujących klas:

według normy PN-EN 45545-1 [9]: klasa konstrukcji N, 

klasa funkcjonalności OC 2,

według decyzji Komisji nr 2011/291/WE (TSI LOC & PAS) 

[3]: kategoria pojazdu A.

Przydzielenie kategorii pojazdu, klasy funkcjonalności 

oraz stopnia oceny przeciwpożarowej stawia następujące 

wymagania przeciwpożarowe, dotyczące:

układu konstrukcyjnego,

wyboru materiałów (PN-EN 45545-2:2013 [10], poziom 

zagrożeń HL2),

ognioodporności śluz przeciwpożarowych,

systemu sygnalizacji pożarowej, 

gaśnic, 

ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), 

hamulca awaryjnego i  mostkowania hamowania awa-

ryjnego, 

oświetlenia awaryjnego, 

systemy komunikacji głosowej, 

wyjścia awaryjnego i ewakuacji.

Badany pojazd typu FLIRT3 serii ED160 (L-4292) jest 

używany na trasach odpowiadających klasie funkcjonal-

ności OC 2 zgodnie z PN-EN 45545-1 [9]. Pojazdy używa-

ne na takich trasach podczas pożaru nie mogą stracić 

sprawności jezdnej przez 4 minuty i  muszą zapewnić 

możliwość opuszczenia 5-kilometrowego odcinka tra-

sy bez  /  lub z  ograniczonymi możliwościami ewakuacji 

z minimalną średnią prędkością 80 km/h. Po zatrzymaniu 

pojazdu, można go niezwłocznie ewakuować w  odpo-

wiednim miejscu. Dzięki zastosowaniu materiałów trud-

nozapalnych, rozprzestrzenianie ewentualnego pożaru 

zostało zredukowane do niezbędnego minimum. Dzięki 
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Rys. 1. FLIRT3 PKP-IC widok zewnętrzny [5]
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dostępności gaśnic, zagrożenie można w  krótkim czasie 

powstrzymać i ograniczyć tylko do bezpośredniego oto-

czenia ogniska pożaru. Przy budowie pojazdu FLIRT3 PKP-

IC zastosowano normy podane w tablicy 1.

Z kategorii projektowej N i kategorii eksploatacyjnej OC 2 

wynika poziom zagrożenia HL2 według PN-EN 45545-1 [9], na-

tomiast zgodnie z TSI SRT [1] pojazd kwali" kuje się do kategorii 

pożarowej A. Klasy" kację pojazdu przedstawiono w tablicy 2.

Tablica 1

Zestawienie dokumentów odniesienia dla pojazdu FLIRT3 serii ED160 (L-4292)

Dokument odniesienia Tytuł

PN-EN 13272:2012 [6] Kolejnictwo. Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transport publicznego.

PN-EN 14752:2015 [7] Kolejnictwo. Systemy bocznych drzwi wejściowych w taborze szynowym.

PN-EN 16334:2014 [8]
Kolejnictwo. System ręcznego hamulca bezpieczeństwa w pociągach pasażerskich. Wymagania dotyczące 

systemu.

PN EN 45545-1:2013 [9] Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych. Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-EN 45545-2:2013 [10]
Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych. Część 2: Wymagania dla materiałów 

i elementów w zakresie właściwości ogniowych.

PN-EN 45545-3:2013 [11]
Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych. Część 3: Wymagania w zakresie 

odporności ogniowej barier przeciwpożarowych.

PN-EN 45545-4:2013 [12]
Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych. Część 4: Wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego przy projektowaniu pojazdów szynowych.

PN-EN 45545-5:2013 [13]

Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych. Część 5: Wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego dotyczące wyposażenia elektrycznego, z uwzględnieniem wyposażenia 

stosowanego w trolejbusach, autobusach prowadzonych torem i pojazdach na poduszce magnetycznej.

EN 45545-6:2013 [14] Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych. Część 6: Systemy przeciwpożarowe.

2011/291/WE [3]

Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specy" kacji interoperacyjności 

odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” w transeuropejskim systemie kolei 

konwencjonalnych.

2008/163/WE [1]

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specy" kacji interoperacyjności w zakresie 

aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych 

i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości.

2008/232/WE [2]

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2008 r. dotycząca specy" kacji technicznej interoperacyjności w sprawie 

technicznej specy" kacji interoperacyjności podsystemu „Tabor” transeuropejskiego systemu kolei dużych 

prędkości

Tablica 2

Klasy! kacja pojazdu FLIRT3 serii ED160 (L-4292) na podstawie obowiązujących wymagań

TSI SRT [1]

Kategoria pojazdu

PN-EN 45545-1 [9]

Kategoria eksploatacyjna

PN-EN 45545-1[9]

Kategoria projektowa

– Kategoria eksploatacyjna 1 Kategoria projektowa B

Kategoria pojazdu A Kategoria eksploatacyjna 2 Kategoria projektowa D

Kategoria pojazdu B Kategoria eksploatacyjna 3 Kategoria projektowa S

– Kategoria eksploatacyjna 4 Kategoria projektowa N
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2. Właściwości materiałów konstrukcyjnych 
i wyłożeniowych

Dobór poszczególnych materiałów konstrukcyjnych 

i  wyłożeniowych pojazdu nastąpił na podstawie wyma-

gań normy PN-EN 45545-2, natomiast wymagane wartości 

graniczne w  przeprowadzonych badaniach zde" niowano 

przez poziom zagrożenia HL2 zgodnie z zapisami w tabli-

cy 5 tej normy. Zakwali" kowane do budowy pojazdu mate-

riały są również zgodne z PN-K-02511 [16], PN-K-2502 [15] 

oraz DIN 5510-2 [4].

3. Wykrywanie pożaru

Wymagania TSI SRT (2008/163/WE) [1] dotyczące syste-

mu wykrywania pożaru opisują obszary o dużym zagroże-

niu, które muszą zostać wyposażone w  system wykrywa-

jący pożar we wczesnym stadium, inicjujący samoczynnie 

działania mające na celu ograniczenie do minimum zagro-

żenia dla pasażerów i załogi pociągu. Systemy sygnalizacji 

pożarowej muszą być niezawodne i  powinny dokładnie 

lokalizować miejsce powstania pożaru. Działanie syste-

mów sygnalizacji pożarowej musi być przystosowane do 

spodziewanych produktów pożaru, jak np. płomienie, dym 

lub ciepło. Wymagania dotyczące sygnalizacji pożarowej 

przedstawiono w tablicy 3.

Po zadziałaniu systemu wykrywania w obszarze technicz-

nym, wymagane są następujące działania automatyczne:

powiadomienie maszynisty pociągu,

odcięcie wymuszonej wentylacji i  wysokiego napię-

cia / paliwa do urządzeń dotkniętych pożarem, w celu 

ograniczenia rozwoju pożaru.

Przytoczone wymagania są realizowane w  pojeździe 

przez zastosowanie różnych stref sygnalizacji pożarowej 

i  rozmieszczenie czujek pożarowych (rys. 2). Dodatkowo, 

czujki pożarowe są montowane w  szafach technicznych 

z  komponentami wysokiej mocy (> 20 kW) w  słupkach 

drzwiowych, aby również tam wykryć pożar i  odłączyć 

dopływ prądu. Sygnalizacja pożaru w  przedziałach pasa-

żerskich jest realizowana przez załogę pociągu oraz przez 

pasażerów przez alarm pasażerski.

Norma EN 45545-6 [14] czujników pożarowych nakłada 

również wymagania dotyczące działań, które należy ko-

niecznie podjąć po automatycznym alarmie pożarowym. 

Dla pojazdów FLIRT3 PKP-IC z  kategorią eksploatacyjną 

OC 2 należy podjąć działania wymienione w tablicy 4.

Tablica 3

Zestawienie wymagań dotyczących systemu sygnalizacji pożarowej w pojeździe FLIRT3 serii ED160 (L-4292)

Obszar sygnalizacji 

pożarowej

EN 45545-6 [14], 

OC 2

TSI RST HS [2]

4.2.7.2.3.1, kat. A
Istotne dla FLIRT3 PKP-IC

Przedział pasażerski Brak wymagania Brak wymagania nie, niewymagane 

Korytarze Brak wymagania Brak wymagania nie, niewymagane 

Toalety 
Sygnalizacja pożarowa 

wymagana 
Brak wymagania tak 

Obszary służbowe 
Sygnalizacja pożarowa 

wymagana 

Sygnalizacja pożarowa 

wymagana 
tak 

Strefy kuchenne / cateringowe 
Sygnalizacja pożarowa 

wymagana 
Brak wymagania tak 

Szafy techniczne 

z wyposażeniem trakcyjnym 

Sygnalizacja pożarowa 

wymagana 

Sygnalizacja pożarowa 

wymagana 
tak 

Inne szafy techniczne Brak wymagania Brak wymagania nie, niewymagane 

Przedział bagażowy 
Sygnalizacja pożarowa 

wymagana 
Brak wymagania nie, nie występuje 
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W przypadku pojawienia się dymu w stre" e sygnalizacji 

pożarowej, na stanowisku maszynisty pojawia się wizualny 

i dźwiękowy alarm. Miganie sygnalizatora świetlnego zgła-

sza alarm, a dokładną lokalizację ogniska pożaru wskazuje 

wyświetlacz w kabinie maszynisty. W zależności od sytuacji 

maszynista samodzielnie decyduje czy konieczne jest wy-

danie komunikatu dla pasażerów lub czy dwukierunkowa 

komunikacja za pośrednictwem interkomu awaryjnego bę-

dzie wystarczająca.

W sytuacji, gdy czujki pożarowe w szafach technicznych 

z  komponentami wysokiej mocy w  słupkach drzwiowych 

wykryją pożar, do maszynisty jest przekazywany również 

alarm dźwiękowy i  wizualny. Oprócz zaalarmowania ma-

szynisty, przy każdym alarmie pożarowym, do wyświetlacza 

informacyjnego w przedziale załogi pociągu jest wysyłany 

sygnał łącznie z jednoznaczną lokalizacją. Dzięki temu, za-

łoga pociągu może przeprowadzić szybką kontrolę odpo-

wiedniego obszaru i wspólnie z maszynistą dokonać oceny 

sytuacji, a w następstwie rozpocząć ewentualną ewakuację.

W przypadku wykrycia pożaru w maszynowni, zasilanie 

główne przekształtnika jest całkowicie odcinane. Ponadto 

są odłączane od prądu wszystkie komponenty 400 V w tej 

maszynowni i odcinane wszystkie styczniki do zasilania wa-

gonów środkowych. Dzięki tym działaniom zapobiega się 

dopływowi energii do pożaru i minimalizuje jego rozprze-

strzenianie. W  momencie odcięcia energii z  powodu wy-

krycia pożaru w maszynowni, w dalszym ciągu trakcja jest 

zapewniona przez jednostkę trakcyjną w drugim wagonie 

końcowym i spełnia wymaganie minimalnej średniej pręd-

kości 80 km/h przez 4 minuty.

Jeśli zostanie wykryty pożar w kolejnych szafach tech-

nicznych z  komponentami wysokiej mocy (poza maszy-

nownią), są one również odłączane w  sposób selektywny 

przez czujki w słupkach drzwiowych i w kabinie maszyni-

sty. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się produktów pożaru, 

w  szczególności dymu i  gazów pożarowych, klimatyzacja 

jest automatycznie odłączana we wszystkich wagonach.

4. System HVAC (TSI SRT 4.2.5.10) [1]

Systemy klimatyzacji pojazdów szynowych ze względu 

na moc elektryczną stanowią źródła zapłonu i  mogą roz-

prowadzać dym i gazy. Dotyczy to również pożarów poza 

systemem klimatyzacji. Ze względu na dużą moc elektrycz-

ną oraz  energię termiczną, systemy ogrzewania uchodzą 

za źródło zapłonu. Należy zatem unikać przegrzania ele-

mentów grzewczych i  uwzględnić możliwość powstania 

zatoru powietrznego i cieplnego.

Norma PN-EN 45545-6 [14] wymaga zapewnienia auto-

matycznego lub ręcznego odłączenia wentylacji i klimaty-

zacji w  razie pożaru. Wymaga również zapewnienia moż-

liwości wyłączenia lub zamknięcia wszystkich urządzeń 

wentylacyjnych prowadzących na zewnątrz. TSI LOC & PAS 

Tablica 4

Zestawienie wymagań wynikających z aktywacji automatycznego alarmu pożarowego

Wymaganie
PN-EN 45545-6 [14],

OC 2
TSI SRT [1], kat. A

Istotne dla FLIRT3

PKP-IC

Rodzaj alarmu 

Rozdział 5.3.3:

dźwiękowy i / lub wizualny u ma-

szynisty. 

Rozdział 4.2.5.6:

 TSI RST HS 4.2.7.2.3.1 [2]

zawiadomienie maszynisty pojazdu trakcyjne-

go 

tak

Lokalizacja 
Rozdział 5.3.3:

Możliwość lokalizacji alarmu. 
Brak wymagania tak

Odłączenie zasilania 

Rozdział 5.4.2.2:

odłączenie zasilania w szafach 

technicznych z wyposażeniem trak-

cyjnym 

Rozdział 4.2.5.6:

 TSI RST HS 4.2.7.2.3.1 [2]

odłączenie zasilania wysokim napięciem / 

paliwem danego wyposażenia,

odłączenie wentylacji wymuszonej danego 

wyposażenia. 

tak

Sterowanie wentylacją 
Rozdział 5.4.2.3.1: 

odłączenie wentylacji 

Rozdział 4.2.5.10:

 TSI RST HS 4.2.7.11.1 [2]

wszystkie systemy wentylacyjne prowadzące 

na zewnątrz muszą mieć wyłączenia lub za-

mknięcia 

tak

Sterowanie drzwiami 

przeciwpożarowymi 

Rozdział 5.4.2.3.2 i 5.4.4:

zamknięcie drzwi przeciwpoża-

rowych i ewentualnie przerwanie 

zasilania 

Brak wymagania nie, nie występuje
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rozdział 4.2.10.1.3 [3] odsyła do TSI SRT rozdział 4.2.5.10 [1], 

a  ta z  kolei do TSI RST HS rozdział 4.2.7.11.1 [2] (tablica 5). 

Wymaga ona również możliwości wyłączenia bądź za-

mknięcia wszystkich urządzeń wentylacyjnych prowadzą-

cych na zewnątrz.

W przypadku automatycznego komunikatu o  pożarze 

(PN-EN 45545-6, rozdział 5.4.2.3.1) [14] w wagonie dotknię-

tym pożarem musi być odłączony system wentylacyjny, 

natomiast w wagonie niedotkniętym pożarem, w przypad-

ku automatycznego komunikatu o pożarze (TSI SRT rozdz. 

4.2.5.10) [1] z odnośnikiem do TSI RST HS rozdz. 4.2.7.11.1 [2], 

musi istnieć możliwość ręcznego odłączenia lub zamknię-

cia przez personel urządzenia wentylacyjnego. Można to 

wykonać przez sterowanie zdalne lub oddzielnie dla każ-

dego wagonu.

Podczas konstruowania kanałów wentylacyjnych 

i ogrzewania zwrócono uwagę na to, aby nie istniała moż-

liwość gromadzenia się materiałów palnych (kurz, brud, 

tłuszcz itd.) oraz aby systemy były łatwe do czyszczenia (PN

-EN 45545-4, rozdział 4.2.1) [12]. Jeśli system czujek poża-

rowych zgłasza pożar, systemy klimatyzacji dla przedziału 

pasażerskiego i  kabiny maszynisty wyłączają się automa-

tycznie w  całym pociągu. Zapobiega to możliwie szybko 

rozprzestrzenianiu się pożaru, w szczególności dymu i ga-

zów w całym pojeździe. Oprócz odłączenia automatyczne-

go, maszynista bez opuszczania stanowiska ma możliwość 

ręcznego wyłączenia, za pomocą wyświetlacza diagno-

stycznego, systemów klimatyzacji w przedziałach pasażer-

skich i kabinie maszynisty. Ta możliwość jest niezbędna do 

wyłączenia systemów klimatyzacji w przypadku pożaru za-

sygnalizowanego ręcznie przez alarm pasażerski.

Grzejniki konwekcyjne rurowe na napięcie 400  V, 

umieszczone na bocznych ścianach pojazdu, wytwarzają 

większość energii grzewczej w  pojeździe. Monitoring ter-

mostatyczny z  dwoma poziomami zabezpieczeń (drugie 

zabezpieczenie z  możliwością lokalnego kasowania przez 

personel serwisowy) chroni system przed nadmiernym roz-

grzaniem. Perforowane osłony z blachy aluminiowej zapo-

biegają bezpośredniemu dotknięciu grzejników.

5. System rozgłoszeniowy

Oprócz dwukierunkowej komunikacji za pomocą inter-

komu alarmowego, maszynista pojazdu trakcyjnego ma 

możliwość informowania pasażerów w  całej przestrzeni 

pasażerskiej za pośrednictwem systemu rozgłoszeniowego 

(tablica 6). Ten kanał komunikacji znajduje zastosowanie 

Tablica 5

Wymagania dotyczące sterowania wentylacją

Wymaganie PN-EN 45545-6 [14], OC 2 TSI SRT [1] , kat. A
Istotne dla FLIRT3

PKP-IC

Wyłączanie

Rozdział 5.4.2.3.1: 

automatyczne odłączenie 

w przypadku alarmu pożaro-

wego. 

Rozdział 4.2.5.10:

 TSI RST HS 4.2.7.11.1 [2]

możliwość wyłączenia lub zamknięcia wszystkich urzą-

dzeń wentylacyjnych prowadzących na zewnątrz. 

Tak

Tablica 6

Zestawienie wymagań dla pojazdu FLIRT3 serii ED160 (L-4292) dotyczących systemu rozgłoszeniowego

Wymaganie PN-EN 45545-5 13], OC 2 TSI LOC & PAS [3], kat. A
Istotne dla FLIRT3 

PKP-IC

Wykonanie –

Rozdz. 4.2.5.2: 

przynajmniej jeden system umożliwiający komunikację 

personel pociągu  pasażerowie,

personel pociągu  centrala,

wewnętrznie personel  personel. 

tak

Utrzymanie działania 

Rozdział 5.8:

sprawne tak długo, ile 

potrzebne do ewakuacji. 

Rozdział 4.2.5.2:

przez minimalnie 3 godziny niezależne działanie 

w trybie Standby,

sprawny minimum 30 minut.

tak

Brak interakcji –

Rozdział 4.2.5.2:

w przypadku usterki elementu transmitującego jeszcze 

przynajmniej 

50% głośników w całym pojeździe jest sprawne

tak
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szczególnie przy ewakuacji. W przypadku pożaru należy za-

gwarantować działanie systemu rozgłoszeniowego w  wa-

gonie nieobjętym pożarem na czas dalszej jazdy i ewaku-

acji (PN- EN 45545-5 [13]). Należy przy tym zwrócić uwagę, 

aby co najmniej 50% głośników rozmieszczonych w pojeź-

dzie było sprawnych (TSI SRT) [1].

6. Podsumowanie

Zastosowane materiały niemetalowe, wyposażenie po-

jazdu, a także rozwiązania konstrukcyjne w zakresie ochro-

ny przeciwpożarowej oceniono pozytywnie pod wzglę-

dem spełnienia wymagań według TSI SRT (decyzja Komisji 

nr 2008/163/WE) [1]. Wpływają one na minimalizację wystą-

pienia pożaru i ograniczenia jego ewentualnych skutków.
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