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H0 WSTĘP

NORMA DLA POLSKIEJ MAKIETY MODUŁOWEJ W SKALI 1:87 (HO)
w postaci pliku w formacie Adobe PDF jest inną formą publikacji normy
źródłowej opublikowanej na łamach Forum Modelarstwa Kolejowego
"MARTEL". Autorami normy źródłowej są Leszek Lewiński, Mariusz
Demkowicz i Marcin Turko. Na normę źródłową wskazują poniższe
odsyłacze:

NORMA DLA POLSKIEJ MAKIETY MODUŁOWEJ
W SKALI 1:87 (H0)

Uwagi do nagłówka dokumentu

Uwagi do numeracji wersji

Wersje dokumentu numerowane są w postacji ciągu dwóch liczb
oddzielonych kropką (wersja startowa z 9-04-2006 miała numer 1.01).
Pierwsza liczba oznacza zmiany merytoryczne w treści normy, druga
zmiany li tylko edytorskie!

Uwagi do drukowania dokumentu

Dokument należy drukować w rozmiarze 100% bez stosowania opcji
dopasowania do rozmiarów papieru (opcję "Page Scaling" ustawiamy na
"none"). Dokument przystosowany jest do druku dwustronnego (ręczny
lub automatyczny na drukarkach z tzw. "duplexem") - zawiera strony
"prawe" czyli nieparzyste i strony "lewe" czyli parzyste.

Jacek B. Żurek

jzurek[ANTYSPAM]@interia.pl
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H0 NORMA MODUŁOWA 1÷3

1. CELE NORMY
Norma została stworzona przede wszystkim po to aby zapewnić
modelarzom kolejowym dobrą zabawę.

Została stworzona po to, aby odpowiedzieć na wiele pytan młodych
modelarzy chcących zbudować swój moduł w przyszłości dołączony
do˙Polskiej Makiety Modułowej w skali H0. 

Norma H0: 

a. Umożliwia sprawne i funkcjonalne połączenie ze sobą modułów,
b. Być dostepną dla każdego modelarza kolejowego,
c. Zapewnić realistyczny wygląd całej makiety dla modelarzy
jak i widzów.  

2. DEFINICJE
Przyjmuje się następujące okreslenia: 

a. Moduł - jest to element zakończony uniwersalnymi, standardowymi
czołami (profilami), dzięki którym może się łączyć z każdym innym
modułem wyposażonym w profil przejściowy tego samego typu 
b. Segment - jest to jeden z fragmentów modułu. Rozmiary, wykończenie
oraz profile w nim zastosowane zależą indywidualnie od modelarza. 
c. Czoło modułu - jest to nic innego jak unormowana ściana modułu
służąca do łatwego połączenia z inną makietą budowaną w/g tych
samych zasad. 

3. STRONY ŚWIATA
Przyjmuje się następujące nazewnictwo stron świata na makiecie
modułowej.

a. Północ - jest to tylna część modułu (strona, od której sterowana jest
makieta),
b. Południe - jest to przednia część modułu (od strony oglądających), 
c. Zachód - lewy bok modułu,
d. Wschód - prawy bok modułu.
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H0 NORMA MODUŁOWA 4

4. KONSTRUKCJA
Wymagane cechy konstrukcyjne modułu: 

a. Na końcach modułu linii jednotorowej należy stosować profile czołowe
typu LL o szerokości 250 mm lub 500 mm,

b. Na końcach modułu linii dwutorowej należy stosować profile czołowe
typu 2M,
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H0 NORMA MODUŁOWA 4÷6

c. Rozmiary modułu i jego podział na segmenty jest dowolny, 
d. Wysokość dolnej krawędzi profilu typu LL i 2M nad podłogą wynosi
1000 mm. 

Zalecenie: 
Profile LL i 2M nie powinny występować częściej niż co 3 m, zatem
długość modułu nie powinna być mniejsza niż 3 m. Dopuszcza się moduły
krótsze (nawet jednosegmentowe) wówczas, gdy przedstawiają one
wyodrębniony obiekt np. most.

5. TORY
Wymagane oraz zalecane cechy torów: 

a. Zalecane tory : w zakresie wysokości od Code 100 do Code 75,
b. Należy stosować napędy zwrotnic, sygnałów i innych urządzeń ukryte
pod płytą segmentów,
c. Zalecane stosowanie rozjazdów o kącie zwrotu mniejszym od 12 stopni
w torach głównych, 
Wyjątkowo dopuszcza się stosowanie rozjazdów o kącie zwrotu do 15
stopni na torach bocznych i tzw. torach technicznych (nie widocznych dla
publiczności), 
d. Maksymalne pochylenie podłużne toru nie powinno przekraczać 25‰.
Może ono zostać zwiększone do 40‰ na torach technicznych i na
szlakach o charakterze górskim,
e. Minimalny promień łuku 1000 mm dla linii jednotorowej i 1200 mm dla
linii dwutorowej. Zaleca się stosowanie jak największych promieni łuków,
f. Tor na długości 200mm przed profilem przejściowym musi być prosty,
prostopadły, poziomy, mocowany w sposób sztywny. Końce szyn
przycięte tak aby nie było możliwości zetknięcia się z torem sąsiedniego
modułu.

6. SKRAJNIA
Obowiązujące odległości przy ustawianiu oznaczeń i słupów wzdłuż
torowiska. 

Patrz rysunek i objaśnienia na następnej stronie.

Strona 7 z 18



H0 NORMA MODUŁOWA 6

objaśnienie symboli: 
G - roztaw szyn -16,5 mm
B1 - wymagana odległość wolna od umieszczania wszelkich słupów,
semaforów itp. oznaczeń kolejowych - 48 mm
B2 - maksymalna szerokość dachowej płaszczyzny taboru - 32 mm
B3 - wymagana odległość wolna od wszelkich oznaczeń niskich
i wysokich - 42 mm
B4 - wymagana odległość wolna dla pantografów złożonych - 38 mm
B5 - wymagana odległość wolna dla pantografów w maksymalnym
rozłożeniu -30 mm
H1 - maksymalna wysokość peronów w granicach skrajni taboru - 11 mm
H2 - maksymalna wysokość oznaczeń niskich w granicach skrajni
toru - 14 mm
H3 - wysokość ścian wagonu do załamania dachu - 45 mm
H4 - wysokość maksymalna taboru z ładunkiem - 59 mm
H5 - wysokość maksymalna lokomotywy elektrycznej 
z pantografami - 65 mm 
S - granice tolerancji przesunięcia linii trakcji elektrycznej względem osi
toru - 1/3 długości części ślizgowej dla HO - 10 mm
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H0 NORMA MODUŁOWA 7

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA MAKIECIE
a. Przy konstruowaniu instalacji elektrycznej na makiecie bezwzględnie
należy zwrócić szczególną uwagę na to aby wyłączniki podające napięcie
na poszczególne tory szlaku lub stacji odcinały obydwa bieguny "+" i ''-",
b. Należy stosować odcinki izolowane (dotyczy makiety sterowanej
analogowo),
c. W przypadku budowy stacji zaleca się możliwość zastosowania dwóch
zasilaczy tak aby umożliwić krzyżowanie pociągów,
d. Główne kable zasilające torowisko należy zrealizować przy pomocy
przewodów o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm2,
e. Połączenia miedzy segmentami gdzie zachodzi konieczność
wykorzystania większej ilości połączeń (inne urządzenia np rozjazdy)
należy wykonać poprzez złącze żeńskie D-SUB 25 zainstalowane
w odległości nie większej niż 10 cm od czoła modułu lub pod modułem,

Gniazdo D-SUB 25

f. Szyny północne należy podłączyć do przewodu podłączonego
jednocześnie do pinów nr 1+2 gniazda D-SUB 25 a szyny południowe do
przewodu podłączonego jednocześnie do pinów nr 3+4 gniazda D-SUB
25,
g. Na obu końcach modułu gdzie wymagane jest tylko zasilanie torowiska
połączenie należy zrealizować przy pomocy żeńskich gniazd XLR 3 pin
typu Canon zainstalowanych na północnej części modułu w odległosci do
10 cm od czoła modułu lub pod modułem osobno dla toru północnego
i toru południowego,
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H0 NORMA MODUŁOWA 7÷8

Gniazdo XLR 3 pin typu Canon

h. Połączenie między segmentami i modułami należy realizować przy
pomocy przewodów o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm2 zakończonych
męskimi wtyczkami XLR 3 pin typu Canon,

Wtyczka XLR 3 pin typu Canon 

i. Szyny północne należy podłączyć do przewodu podłączonego do pinu nr
1 gniazda XLR a szyny południowe do przewodu podłączonego do pinu nr
2 gniazda XLR.

8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA SEGMENCIE Z PROFILEM
PRZEJŚCIOWYM (Dotyczy makiety sterowanej analogowo)

a. Napięcie do zasilania toru na segmencie z profilem przejściowym
należy przenosić na sąsiedni segment z identycznym profilem za pomocą
gniazd i wtyków XLR 3 pin typu Canon osobno dla toru północnego i toru
południowego,
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H0 NORMA MODUŁOWA 8÷10

b. W przypadku łączenia makiet, właściciel modułu jest zobowiązany do
posiadania dwóch luźnych przewodów zakończonych obustronnie
wtyczkami XLR 3 pin typu Canon dla każdego profilu przejściowego.
Służyć one będą do podłączenia z sąsiednim modułem, z czego jeden
przewód (30cm)połączony wtyczkami standardowo a drugi skrosowany
(bieguny skrzyżowane). Przewód ze skrosowanymi przewodami musi
mieć 100cm długości a będzie służył tylko w przypadku, gdy moduł
zostanie podczas ekspozycji obrócony o 180° względem innych makiet,

c. Nie przewiduje się możliwości przenoszenia zasilania innych elementów
makiety np. latarnii, sygnalizacji świetlnej i kształtowej itp. 

9. SYGNALIZACJA
Nie przewiduje się ujednolicenia sygnalizacji na makiecie, każdy modelarz
robi to w/g własnego uznania stosując sygnalizację świetlną lub
kształtową dostosowując ją do epoki jaka odtwarza makieta.

10. WYKOŃCZENIE ZIELENI I PODSYPKI NA SEGMENCIE
Z PROFILEM PRZEJŚCIOWYM

a. Należy stosować tory modelowe dowolnego producenta, wysokości 2,1
lub 2,5mm, 
b. Sugeruje się łagodne przejście w kolorze podsypki tak aby na końcu
segmentu z profilem przejściowym (ok 10cm) była to podsypka produkcji
Heki 3329 (w kolorze szarym),
c. W odległości 2-5cm przed profilem przejściowym segment należy
wyłożyć matą trawiastą produkcji HEKI nr 30941.

Patrz rysunek i objaśnienia na następnej stronie.
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H0 NORMA MODUŁOWA 10÷11

11. SŁUPY TELEGRAFICZNE I HEKTOMETROWE
a. Dla ujednolicenia wyglądu makiety zaleca się stosowanie poniższych
słupów z dwoma ramionami po osiem izolatorów na każdym z nich
(ilustracje na następnej stronie),
b. Na segmencie z proflem przejściowym należy stosować słupy typu
A-owego z zachowaniem wymiarów określonych na rysunku na następnej
stronie,
c. Słupki hektometrowe należy ustawiać na makiecie w odległości
1149mm od siebie oraz 29mm od osi toru - w sposób jak na rysunku na
14 stronie.
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12. ŁĄCZNOŚĆ NA MAKIECIE
temat w opracowaniu
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H0 DODATKI

A. PROFIL CZOŁOWY LL250

B. PROFIL CZOŁOWY LL500

C. PROFIL CZOŁOWY 2M
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H0 PROFIL CZOŁOWY LL250 A
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H0 PROFIL CZOŁOWY LL500 B
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H0 PROFIL CZOŁOWY 2M C

Strona 18 z 18


