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Streszczenie 

Niniejsza rozprawa dotyczy zagadnień związanych z oceną oddziaływania hałasu 

generowanego przez pojazdy kolejowe zwiększonych prędkości na otoczenie. Założono, 

że różnice w parametrach technicznych pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości 

w porównaniu z konwencjonalnymi pojazdami kolejowymi implikują generowanie innego typu 

oddziaływań dynamicznych do otoczenia. Zidentyfikowanie głównych źródeł hałasu 

w pojazdach kolejowych o zwiększonych prędkościach, w oparciu o rzeczywiste wyniki 

pomiarów akustycznych, pozwoliło na szczegółowe wskazanie dominujących źródeł emisji 

hałasu oraz ich charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych. 

W pracy rozważane są również zagadnienia związane z weryfikacją wybranych modeli 

oceny hałasu pod względem ich najdokładniejszego odzwierciedlania zjawiska propagacji. 

Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych zweryfikowano zachowanie 

wybranych modeli opisujących zmianę poziomu dźwięku z podziałem częstotliwości na pasma 

tercjowe, w funkcji zmiennej odległości obserwatora od linii kolejowej, na której 

eksploatowane są pojazdy kolejowe zwiększonych prędkości. Dodatkowo przedstawiono 

autorski model wraz ze zbudowaną w ramach pracy bazą danych, zawierającą rzeczywiste 

przebiegi w dziedzinie czasu i częstotliwości.   

W ramach niniejszej rozprawy doktorskiej podjęto się próby rozwiązania problemu 

związanego z interpretacją wyników opierających się na porównaniu wartości zmierzonych 

do wartości dopuszczalnych. W tym celu zaproponowano wskaźnik obciążenia hałasem, 

określający trzy przedziały wartości hałasu: akceptowalne, niepokojące oraz niedopuszczalne.  

 

 

Słowa kluczowe: hałas kolejowy, oddziaływanie na środowisko, pojazdy kolejowe 

zwiększonych prędkości 
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Summary 

The present dissertation deals with issues related to the assessment of the impact of noise 

generated by increased speed railway vehicles on the surroundings. It was assumed that the 

differences in technical parameters of increased speed railway vehicles in comparison with 

conventional railway vehicles imply generating a different type of dynamic impacts on the 

environment. Identification of the main sources of noise in increased speed railway vehicles, 

based on actual results of acoustic measurements, allowed for a detailed identification of the 

dominant sources of noise emission and their amplitude-frequency characteristics. 

The paper also takes into account issues related to the verification of selected noise 

assessment models, in terms of their most accurate reflection of the propagation phenomenon. 

On the basis of conducted experimental studies, the behavior of selected models describing the 

change of sound level in the one-third frequency bands, as a function of variable distance of the 

observer from the railway line on which high-speed railway vehicles are operated was verified. 

In addition, the author's model is presented together with a database built within the framework 

of the study, containing the actual waveforms in the time and frequency domain.   

Within the framework of this dissertation, an attempt has been made to solve the 

problem related to the interpretation of results, which are based on the comparison of measured 

values to permissible values. For this purpose, an author's index of noise load was proposed, 

defining three ranges of noise values: acceptable, disturbing and unacceptable.  

 

Keywords: railway noise, environmental impact, increased speed railway vehicles 
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Wstęp 

Europejska Agencja Środowiska [131] wskazuje, że transport kolejowy jest drugim 

co do wielkości źródłem hałasu w Europie. Oddziałuje on na ok 4% ludności w porze dzienno-

wieczorno-nocnej oraz na 3% ludności w porze nocnej1. Prawie 22 mln osób narażonych jest 

na hałas kolejowy o natężeniu co najmniej 55 dB w porze dzienno-wieczorno-nocnej 

(po ok. 11 mln osób na obszarach miejskich oraz wiejskich). W przypadku hałasu nocnego 

o natężeniu minimum 50 dB narażenie na hałas dotyczy ok. 9 mln ludzi na obszarach miejskich 

oraz ok. 8 mln osób na terenach wiejskich. Wpływ na skalę tego zjawiska ma wiele czynników, 

w tym m.in. stan techniczny nawierzchni kolejowej (szyny, podkłady, przytwierdzenia, 

podsypka, rozjazdy) oraz taboru  kolejowego, ukształtowanie terenu oraz jego 

zagospodarowanie, a  także wzrastająca w ostatnim czasie prędkość eksploatacyjna pojazdów 

kolejowych. Hałas kolejowy należy zaliczyć do jednego z bardziej uciążliwych źródeł 

oddziaływań zanieczyszczających środowisko [139], dlatego ważnym elementem jest 

stosowanie odpowiednich rozwiązań redukujących hałas. Istnieje wiele sposobów 

ograniczających emisję hałasu z transportu kolejowego, począwszy od rozwiązań 

konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach kolejowych, aż po metody stosowane na liniach 

kolejowych. Skuteczny dobór i zastosowanie rozwiązań ograniczających negatywne 

oddziaływanie hałasu na środowisko możliwy jest dzięki prawidłowemu i szczegółowemu 

rozpoznaniu sygnatury akustycznej pojazdów kolejowych [10, 50, 111, 136, 200]. 

Warto nadmienić, że występowanie emisji akustycznej może również nieść wiele 

korzyści. Analiza akustyczna stosowana jest do wykrywania i monitorowania uszkodzeń 

(w tym m.in. diagnostyki pojazdów kolejowych), wycieków, czy zmęczenia różnych 

materiałów (np. betonu, tworzyw sztucznych, drewna, ceramiki). Wiele ośrodków badawczych 

skupia się na wykorzystaniu sygnałów akustycznych w wielu sektorach transportu oraz 

przemysłu, poprzez analizę zmian w strukturze częstotliwościowej i na tej podstawie 

wydobycie istotnych informacji diagnostycznych [2, 3, 36, 38, 201, 202, 205, 215].  

Udział pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości w taborze krajowych 

przewoźników świadczących usługi komunikacji publicznej ciągle wzrasta. Obecnie na  liniach  

kolejowych  w  Polsce  z  najwyższą prędkością mogą poruszać się pojazdy firmy Alstom  

typ ETR610 serii ED250 (tzw.  Pendolino – wł. wahadło), które mogą poruszać się z prędkością 

250 km/h. Ograniczenia techniczne infrastruktury kolejowej ogranicza prędkość pojazdów 

 
1 Zgodnie z dopuszczalnymi poziomami dźwięku określonymi w Dyrektywie 2002/49/WE [41] 
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do 200 km/h [145, 218]. Obecnie pojazdy kolejowe zwiększonych prędkości mogą poruszać 

się z prędkością 200 km/h na poniżej wymienionych liniach kolejowych [148]: 

 nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (Centralna Magistrala Kolejowa), 

 nr 9 Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny.  

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności 

systemu kolei w Unii Europejskiej [42] (dalej Dyrektywa TSI), zmodernizowane linie kolejowe 

o maksymalnej prędkości 200 km/h, należy zaliczyć do linii kolejowych dużych prędkości. 

Na potrzeby niniejszej rozprawy doktorskiej wyżej wymienione linie kolejowe zostały 

zdefiniowane jako linie kolejowe zwiększonych prędkości, zaś pojazdy kolejowe, których 

maksymalna prędkość eksploatacyjna wynosi 200 km/h, określono jako pojazdy zwiększonych 

prędkości.  

Z analizy literaturowej wynika, że istnieje wiele prac oraz badań, mających na celu 

rozpoznanie czy określenie sygnatury akustycznej pojazdów kolejowych, poprzez identyfikację 

głównych źródeł hałasu lub pomiary jego propagacji w środowisku. Autorzy prac, skupiający 

uwagę na propagacji hałasu pochodzącego od pojazdów kolejowych, prowadzili badania 

w dość wąskim zakresie, tj. przekrój pomiarowy miał jedynie 1 lub 2 punkty pomiarowe 

po jednym mikrofonie w każdym z punktów. Większość punktów pomiarowych lokalizowana 

była w odległości 7,5 m od osi torowiska na wysokości 1,2 m od główki szyny 

i/lub w odległości 25 m na wysokości 3,5 m licząc od główki szyny 

[52, 60,  68,  93,  98, 186, 206, 211, 212,  214]. 

Wielu autorów prac naukowo - badawczych skupiało się na próbie identyfikacji 

głównych źródeł hałasu pochodzących od pojazdów kolejowych z wykorzystaniem kamery 

akustycznej. Należy zauważyć, że badania te obejmowały przede wszystkim pojazdy dużych 

prędkości, które poruszały się z prędkościami powyżej 200 km/h [95, 112, 166, 210, 211]. 

Dodatkowo przegląd publikacji literaturowych oraz dotychczas przeprowadzonych badań 

w Polsce wykazują braki dostępnych opracowań dotyczących charakterystyk dominujących 

źródeł hałasu generowanych przez pojazdy kolejowe zwiększonych prędkości firmy Alstom 

ETR610 serii ED250, jak również opracowanych modeli propagacji hałasu pochodzących 

od pojazdów zwiększonych prędkości. 

Przeprowadzone badania eksperymentalne miały na celu umożliwienie uzyskania 

sygnatury akustycznej pojazdu zwiększonych prędkości poprzez wykonanie pomiarów 

z wykorzystaniem kamery akustycznej oraz pomiarów poziomu dźwięku w przekroju 

pomiarowym z wykorzystaniem macierzy mikrofonowej 4x2 (4 punkty pomiarowe 

w odległości 5 m,10 m, 20 m oraz 40 m od osi torowiska, po 2 mikrofony zlokalizowane 
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na wysokości główki szyny oraz na wysokości 4 m od poziomu główki szyny). 

Zidentyfikowanie głównych źródeł hałasu w pojazdach kolejowych o zwiększonych 

prędkościach, w oparciu o rzeczywiste wyniki pomiarów akustycznych, pozwoliły 

na wyodrębnienie dominujących źródeł hałasu, a także poznanie charakterystyk amplitudowo-

częstotliwościowych w zakresie od 20 Hz do 20 kHz, podzielonych na pasma tercjowe.  

Przeprowadzone badania eksperymentalne i zbudowana w ramach pracy baza danych, 

zawierająca rzeczywiste przebiegi w dziedzinie czasu i częstotliwości, posłużyła również jako  

źródło informacji o generowanych oddziaływaniach dla potrzeb modelowania propagacji 

hałasu w terenie oraz do przeprowadzenia bezpośredniej oceny uciążliwości hałasu 

powodowanego analizowanym środkiem transportu. 

Niniejsza rozprawa doktorska jest próbą oceny wpływu hałasu generowanego przez 

wybrany pojazd kolejowy zwiększonych prędkości podczas jego standardowej eksploatacji. 

W pierwszym rozdziale przedstawiono tezę pracy, która jest wynikiem rozważań opisanych 

w następnych rozdziałach. Na podstawie przedstawionej tezy sformułowano cel przedmiotowej 

pracy. W rozdziale wskazano również zakres działań oraz zadań szczegółowych, które 

wykonano, aby osiągnąć założony cel. 

Rozdział drugi przedstawia analizę wybranych obowiązujących wymagań technicznych 

dla infrastruktury oraz pojazdów kolejowych, określonych w przepisach europejskich oraz 

krajowych. Opisano najważniejsze akty prawne określające parametry dla pojazdów 

kolejowych zwiększonych prędkości, które w znacznym stopniu mogą wpływać na jakość 

klimatu akustycznego otoczenia. Dodatkowo scharakteryzowano wewnętrzne wymagania 

techniczne głównego zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce – Spółki PKP Polskie Linie 

Kolejowe.  

W dalszej części rozprawy (rozdział 3) zawarto wprowadzenie do zagadnień 

związanych ze zjawiskami akustycznymi. Opisano najważniejsze pojęcia oraz przepisy prawne 

określające oddziaływania akustyczne w transporcie kolejowym. Wskazano również źródła 

hałasu oraz metody minimalizacji oddziaływań powstających podczas eksploatacji pojazdów 

kolejowych. 

W rozdziale 4 zaprezentowano autorską metodę badań i oceny wyników pomiarów 

poziomów dźwięku w pobliżu linii kolejowej, według której przeprowadzono pomiary 

sygnałów akustycznych podczas przejazdu pojazdów zwiększonych prędkości. 

Scharakteryzowano obiekty badań, tj. tor kolejowy oraz pojazd firmy Alstom typ ETR610 seria 

ED250 – tzw. Pendolino. W ramach rozdziału zawarto również opis wykorzystanej aparatury 
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pomiarowej, sposób rejestracji i przetwarzania zmierzonych sygnałów, poligonu pomiarowego 

oraz warunków atmosferycznych towarzyszących pomiarom.  

Rozdział 5 przedstawia wyniki z pomiarów terenowych hałasu rejestrowanego 

z wykorzystaniem kamery akustycznej oraz macierzy mikrofonowej. Wykonano analizę 

poszczególnych estymat wyników pomiarów hałasu. Celem rozdziału był opis, porównanie 

oraz weryfikacja zrealizowanych pomiarów akustycznych, na podstawie których wybrano 

sygnały akustyczne do opracowania m.in. autorskiego modelu wymuszenia dynamicznego oraz 

wskaźnika obciążenia hałasem. 

W kolejnej części pracy, stanowiącej rozdział 6, wskazano najważniejsze istniejące 

empiryczne modele propagacji hałasu oraz poddano szczegółowej charakterystyce holenderską 

metodę obliczania poziomów dźwięku pochodzących od pojazdów szynowych (RMR). 

W ramach rozdziału przeanalizowano wybrane modele oceny hałasu kolejowego pod 

względem ich najdokładniejszego odzwierciedlania zjawiska propagacji. Na podstawie 

przeprowadzonych badań eksperymentalnych zweryfikowano zachowanie wybranych modeli 

opisujących zmianę poziomu dźwięku w i-tym pasmie częstotliwości w funkcji zmiennej 

odległości obserwatora od linii kolejowej, na której eksploatowane są pojazdy kolejowe 

zwiększonych prędkości. Dodatkowo przedstawiono autorski model wraz ze zbudowaną 

w ramach pracy bazą danych, zawierającą rzeczywiste przebiegi w dziedzinie czasu 

i częstotliwości.   

Rozdział 7 zawiera opis autorskiego wskaźnika  obciążenia hałasem, bazującego 

na wyznaczeniu relacji wyników pomiarów bezpośrednich do wartości dopuszczalnych, 

określonych przez akty normatywne. W rozdziale opisano również metodę wskaźnikowej 

oceny oddziaływania hałasu na otoczenie.  

W podsumowaniu pracy przedstawiono najważniejsze wnioski ogólne oraz 

szczegółowe wynikające z przeprowadzonych badań eksperymentalnych. Dodatkowo 

w rozdziale wskazano kierunki i propozycje dalszych badań.  

 

  



13 
 

1. Ocena uciążliwości akustycznej transportu kolejowego 

Ciągły rozwój transportu kolejowego, w tym kolei zwiększonych prędkości sprawia, 

że kluczowym elementem staje się kwestia zagwarantowania bezpieczeństwa ekologicznego 

ludzi zamieszkujących tereny przyległe do infrastruktury transportowej. Konieczna jest 

kontrola wymagań środowiskowych, które bezpośrednio wpływają na jakość życia 

mieszkańców, w tym m.in. oddziaływanie akustyczne. W celu zapewnienia odpowiednich 

warunków konieczne jest wprowadzenie odpowiednich przepisów na poziomie europejskim 

oraz krajowym. W niniejszym rozdziale dokonano analizy wybranych najważniejszych aktów 

prawnych i regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej oraz w Polsce, normalizujących 

ocenę oddziaływań akustycznych w transporcie kolejowym. Rozdział zawiera również opis 

źródeł oraz sposobów redukcji hałasu pochodzącego od tego rodzaju transportu. 

 

1.1. Podstawowe pojęcia i wskaźniki oceny hałasu 

Dyrektywa 2002/49/WE [41] definiuje hałas w środowisku jako „niepożądane 

lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność człowieka na wolnym powietrzu, w tym 

hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch samolotowy, oraz 

hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej”. Natomiast Ustawa Prawo ochrony 

środowiska [188], zwana dalej Ustawą POŚ, definiuje hałas jako dźwięki o częstotliwości 

od 16 Hz do 16 kHz (Rys. 1).  

 
 

Rys. 1 Zakres częstotliwościowy hałasu słyszalnego [84] 
 

Według autorów [104] hałasem są wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe 

lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego (powietrza) wpływające na organ 

słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka. Powyższa definicja hałasu określa 
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niepożądany dźwięk jako zjawiska fizyczne (ocena obiektywna) oraz jako zjawiska 

podlegające ocenie subiektywnej [44, 94]. Dlatego też bardzo ważnym aspektem jest korelacja 

zależności pomiędzy obiektywnymi wskaźnikami uciążliwości a subiektywną oceną jakości 

dźwięku [46]. W celu obiektywnej oceny stopnia uciążliwości hałasu należy określić fizyczne 

wielkości, tzw. wskaźniki oceny hałasu. Punktem wyjścia wielu wskaźników oceny hałasu jest 

poziom ciśnienia akustycznego oraz poziom dźwięku A.  

Dźwięki powodują powstawanie zmian ciśnienia powietrza, które definiujemy jako 

ciśnienie akustyczne. Ze względu na zakres zmian ciśnienia fal akustycznych mieszczących się 

w przedziale od 20 μPa do 1 hPa, wprowadzono pojęcie poziomu ciśnienia akustycznego, 

tj. wielkości w skali logarytmicznej, która ułatwia przedstawienie względnych zmian wartości.  

Poziom ciśnienia akustycznego, wyrażony w decybelach [dB], to dziesięć logarytmów 

dziesiętnych ze stosunku kwadratu ciśnienia akustycznego do kwadratu ciśnienia odniesienia, 

który otrzymujemy zgodnie z zależnością [78]: 

 
𝐿 = 10 log

𝑝

𝑝
 (1) 

 

gdzie: 

Lp – poziom ciśnienia akustycznego [dB], 

p2 - średni kwadrat mierzonego ciśnienia akustycznego [Pa], 

p0 - ciśnienie odniesienia, wynoszące 2·10-5 [Pa]. 

 

Poziom ciśnienia akustycznego nie jest dobrą miarą percepcji dźwięku przez człowieka. 

Dzieje się tak ponieważ głośność dwóch tonów o takim samym poziomie ciśnienia 

akustycznego, lecz o różnych częstotliwościach, nie jest jednakowa. W celu przybliżenia 

wartości poziomu ciśnienia akustycznego do subiektywnej oceny hałasu należy wprowadzić 

ważenie w dziedzinie częstotliwości poprzez zastosowanie krzywej korekcji. Wyróżnia się dwa 

podstawowe współczynniki korekcji częstotliwościowej (Rys. 2): 

 korekcja A – charakteryzuje krzywą progu słyszenia człowieka dla niskich poziomów 

ciśnienia akustycznego, 

 korekcja C – charakteryzuje krzywą progu słyszenia człowieka dla wyższych poziomów 

dźwięku (>80 dB) [78]. 
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Rys. 2 Współczynnik korekcji A i C [219] 

 

Uwzględniając wpływ widma częstotliwościowego na percepcję głośności, 

wprowadzono wskaźnik zwany poziomem dźwięku, który jest skorygowanym w dziedzinie 

częstotliwości poziomem ciśnienia akustycznego. Poziom dźwięku A wyrażany jest poprzez 

zależność [78]: 

 
𝐿 = 10 log

𝑝

𝑝
 (2) 

gdzie: 

pA - wartość ciśnienia akustycznego, skorygowanego według charakterystyki 

częstotliwościowej A [dB], 

p0 - ciśnieniem odniesienia, wynoszące 2·10-5 [Pa]. 

 

Ze względu na charakter zmian poziomu ciśnienia akustycznego w funkcji czasu, hałas 

określa się jako ustalony (lub stały, przy różnicy poziomów dźwięku nieprzekraczającej 5 dB 

w trakcie oceny) lub nieustalony (zmienny, przy różnicach pomiarowych przekraczających 

5 dB) oraz przerywany i impulsowy (o czasie trwania poniżej 1 s).  

W przypadku hałasu ustalonego należy wyznaczać średni poziom dźwięku A (LAm) 

lub równoważny poziom dźwięku (LAeq) dla czasu oceny. Przyjmuje się go jako osiem 

najbardziej niekorzystnych godzin dnia (600–2200) lub trzydziestu analogicznych minut w porze 

nocnej (2200–600). 
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Poziom ciśnienia akustycznego oraz poziom dźwięku stanowią chwilowe wskaźniki 

oceny hałasu i umożliwiają ocenę dokuczliwości hałasu, który jest niezmienny w czasie. 

Do oceny uciążliwości w dłuższym przedziale czasu, przy zmiennym poziomie dźwięku, 

stosuje się równoważny poziom dźwięku A. Równoważny poziomu dźwięku A, wyrażony 

w decybelach [dB], jest to wartość dziesięciu logarytmów dziesiętnych ze stosunku średniego 

kwadratu ciśnienia akustycznego dźwięku, skorygowanego według charakterystyki 

częstotliwościowej A (p, do ciśnienia odniesienia (p0), w określonym przedziale czasu 

odniesienia (T) [23, 78, 84, 100, 102, 110, 130, 149]. Równoważny poziom dźwięku A 

określamy zależnością: 

 𝐿 , = 10𝑙𝑜𝑔 ∫
( )

𝑑𝑡  [dB] (3) 

gdzie: 

pA(t) – chwilowa wartość ciśnienia akustycznego dźwięku skorygowanego według 

charakterystyki częstotliwościowej A [Pa], 

p0 − ciśnieniem odniesienia, wynoszące 2·10-5 [Pa], 

T − przedział czasu odniesienia  T = t2 – t1. 

 

W przypadku okresowego występowania zjawisk akustycznych, których poziom hałasu 

jest względnie stały w przedziałach czasu Δti, i=1,...N, to poziom ten możemy obliczyć zgodnie 

z zależnością:  

 
𝐿 = 10 𝑙𝑔

1

𝑇

𝑝 (𝛥𝑡 )

𝑝
𝛥𝑡 = 10 𝑙𝑔

1

𝑇
10 ( )/ 𝛥𝑡  (4) 

 

Ważnym elementem analizy wibroakustycznej jest uzyskanie informacji na temat 

charakteru częstotliwościowego mierzonych wielkości. Podstawowym narzędziem 

w otrzymaniu informacji amplitudowo – częstotliwościowej jest transformata Fouriera 

(najczęściej szybka transformata Fouriera - FTT) [53]. Zarejestrowany sygnał czasowy 

przekształcany jest na częściach rzeczywistych i urojonych transformaty zgodnie 

z zależnością [83, 110]:  
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|𝑎(𝑓)| = 𝑅𝑒 𝑎(𝑡)𝑒 𝑑𝑡 + 𝐼𝑚 𝑎(𝑡)𝑒 𝑑𝑡  (5) 

Przypisanie kolejnym sygnałom okresowym częstotliwości składowych umożliwia 

ustalenie poszczególnych prążków widma w postaci częstotliwości dominujących w tym 

widmie. Kolejnym etapem w analizie sygnałów jest analiza widma ciągłego lub podział tego 

widma na pasma [7, 216]. Najczęściej przy ocenie widmowej stosuje się podział widma 

częstotliwościowego na pasma oktawowe lub tercjowe, o częstotliwościach środkowych 

każdego z pasm– fs. Takie podejście ułatwia porównywanie otrzymywanych widm 

częstotliwościowych w celu określenia źródeł hałasu. Podział może być realizowany przez 

całkowanie widma ciągłego w przedziałach od dolnej (fd) do górnej (fg) częstotliwości 

kolejnych pasm tercjowych lub zastosowanie filtrów środkowo-przepustowych. Szerokość 

pasma oktawowego wynosi 70,7% częstotliwości środkowej każdej oktawy, natomiast 

szerokość pasma tercjowego wynosi 23,1% częstotliwości środkowej każdej tercji [84, 110].  

W przypadku pasma oktawowego wyróżnia się trzy główne zależności opisujące 

wykorzystywane w tym przedziale częstotliwości [6, 110]: 

 𝑓 =  √2 ∗ 𝑓
𝑓 /𝑓 =  2,

𝑓 =  𝑓 /√2

 (6) 

gdzie: 

fo – częstotliwość środkowa, 

fg – częstotliwość górna, 

fd – częstotliwość dolna, 

Dla pasma tercjowego również wyróżnia się trzy charakterystyczne zależności 

definiujące wykorzystywane w tym podziale częstotliwości [6, 110]: 

 𝑓 =  √2 ∗ 𝑓

𝑓 /𝑓 =  √2,

𝑓 =  𝑓 /√2

 (7) 

gdzie: 

fo – częstotliwość środkowa, 

fg – częstotliwość górna, 

fd – częstotliwość dolna. 
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W praktyce bezpośrednie analizy częstotliwościowe wykonywane są często 

na podstawie iteracyjnego filtrowania sygnału przez zespoły filtrów Cauera lub Butterwortha, 

ze zmianą rozmiaru analizowanej próbki sygnału i częstotliwości próbkowania. 

Rekomendowane urządzenia pomiarowe klasy 1 posługują się zwykle filtrami eliptycznymi 

Cauera – 6 rzędu (zgodnie z wymogami norm: DIN 45651, IEC 1260, ANSI S1-11-1986) 

[83, 85]. 

Na podstawie zależności (6 i 7) możliwe jest wyznaczenie częstotliwości granicznych 

oraz środkowych. Zestawienie częstotliwości środkowych i granicznych dla pasm oktawowych 

i tercjowych w zakresie dźwięków słyszalnych (20 Hz – 20 kHz) zostały przedstawione 

w Tabeli 1.  

Przeprowadzony podział na pasma umożliwia szczegółową analizę diagnostyczną 

poszczególnych prążków widma. Wadą stosowanej powszechnie transformaty Fouriera jest 

fakt, iż w trakcie przekształcania wartości z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości 

na skutek uśredniania w czasie utracone zostają informacje o czasie występowania 

zdarzeń [66].  

Tabela 1 Zestawienie częstotliwości granicznych i środkowych pasm oktawowych 
i tercjowych [49, 110, 147] 

Pasma oktawowe Pasma tercjowe 
częstotliwość  

dolna  
– fo [Hz] 

częstotliwość 
środkowa 
– fg [Hz] 

częstotliwość 
górna 

– fd [Hz] 

częstotliwość 
dolna 

– fd [Hz] 

częstotliwość 
środkowa 
– fo [Hz] 

częstotliwość 
górna 

– fg [Hz] 
   22,4 20 17,8 
   28,1 25 22,3 

22,3 31,5 44,5 35,4 31,5 28,1 
   44,9 40 35,6 
   56,1 50 44,5 

44,5 63 89,1 70,7 63 56,1 
   89,8 80 71,3 
   112,2 100 89,1 

88,4 125 177 140,3 125 111,4 
   179,6 160 142,5 
   224,5 200 178,2 

177 250 354 Hz 280,6 250 222,7 
   353,6 315 280,6 
   449,0 400 356,4 

354 500 707 Hz 561,2 500 445,4 
   707,2 630 561,3 
   898,0 800 712,7 

707 1000 1414 1 122,5 1 000 890,9 
   1 403,1 1 250 1 113,6 
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Pasma oktawowe Pasma tercjowe 
częstotliwość  

dolna  
– fo [Hz] 

częstotliwość 
środkowa 
– fg [Hz] 

częstotliwość 
górna 

– fd [Hz] 

częstotliwość 
dolna 

– fd [Hz] 

częstotliwość 
środkowa 
– fo [Hz] 

częstotliwość 
górna 

– fg [Hz] 
   1 795,9 1 600 1 425,4 

1414 2000 2828 2 244,9 2 000 1 781,8 
   2 806,2 2 500 2 227,2 
   3 535,8 3 150 2 806,3 

2828 4000 5657 4 489,8 4 000 3 563,6 
   5 612,3 5 000 4 454,5 
   7 071,5 6 300 5 612,7 

5657 8000 11314 8 979,7 8 000 7 127,2 
   11 224,6 10 000 8 909,0 
   14 030,8 12 500 11 136,2 

11314 16000 22627 17 959,4 16 000 14 254,4 
   22 449,20 20 000 17 818,0 

 

Główną wadę transformaty Fouriera można zrekompensować poprzez zastosowanie 

tzw. analizy wielorozdzielczej, która umożliwia jednoczesne obserwowanie zmiany wartości 

mierzonych parametrów w funkcji czasu i częstotliwości. Przykładem takiej analizy jest m.in. 

typowa transformata falkowa [8, 14, 83, 110, 190]. Transformata falkowa umożliwia 

przeniesienie sygnału z dziedziny czasu do układu współrzędnych czas – skala (czas – 

częstotliwość), co pozwala przeanalizować zmiany zachowań częstotliwościowych badanego 

sygnału w funkcji czasu. Podstawowym elementem przekształceń falkowych są tzw. falki 

podstawowe ψ - funkcje o wartości średniej równej zero i zwartym nośniku oraz rodziny tych 

falek, które utworzone są przez „przesuwanie” (d) i „rozciąganie” (s) falki 

macierzystej [83, 84, 86]. Do wyrażenia falki wzorcowej najczęściej wykorzystywany jest 

wzór matematyczny zaproponowany przez Grossmanna i Morleta, który przyjmuje 

postać [8, 12, 86, 90, 162, 163, 216]: 

 
ψ (𝑡) =  

1

√𝑎
ψ

𝑡 − 𝑏

𝑎
 (8) 

gdzie:  

a - współczynnik skali - wskazuje częstotliwość reprezentowaną przez przyjętą funkcję 

falkową (z jego wzrostem częstotliwość maleje), 

b - współczynnik przesunięcia. 

 

Transformata falkowa jest procesem iteracyjnym, w którym badany sygnał za pomocą 

zespołów filtrów dolno i górnoprzepustowych zostaje poddany wielostopniowej dekompozycji. 



20 
 

W trakcie każdego cyklicznego przetwarzania sygnału uzyskiwana jest składowa 

niskoczęstotliwościowa (tzw. aproksymacja – A) oraz składowa wysokoczęstotliwościowa 

(tzw. detal – D). W kolejnych procesach iteracji stosowane jest skalowanie diadyczne, którego 

efektem jest otrzymanie wielostopniowej dekompozycji [12, 84, 99, 146, 162]. Schemat 

dekompozycji sygnału wraz z rozkładem procentowym energii przykładowego sygnału 

na różnych poziomach aproksymacji oraz detalu został przedstawiony na Rys. 3. 

 

Rys. 3 Drzewo dekompozycji sygnału wraz z rozkładem procentowym energii przykładowego 
sygnału na różnych poziomach aproksymacji oraz detalu [84] 

Przeprowadzenie procesu dekompozycji badanego sygnału pozwala na pozbawienie 

go detali na określonym, akceptowalnym poziomie („odszumienie” sygnału) i zachowanie 

w bazie jedynie właściwych przebiegów (aproksymacji). 

 

1.2. Akty normatywne regulujące ocenę oddziaływań akustycznych 

Zasadniczymi aktami prawnymi określającymi zasady ochrony przed hałasem, w tym 

emisję hałasu pochodzącego od transportu kolejowego jest Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem 

hałasu w środowisku [41], wymagania TSI (opisane w rozdziale 2.1.1) oraz Ustawa Prawo 

ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. [188], wraz z rozporządzeniami 

wykonawczymi [50].  

Dyrektywa 2002/49/WE [41] odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 

w środowisku definiuje wspólne podejście do minimalizowania, zapobiegania lub unikania 
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przed negatywnymi skutkami działania hałasu w środowisku. Celem niniejszej dyrektywy jest 

stworzenie wspólnotowych środków umożliwiających ograniczenie hałasu z głównych źródeł, 

w tym m.in. z transportu kolejowego. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie 

do ustalenia stopnia narażenia na hałas w środowisku poprzez sporządzenie map hałasu 

(minimum co 5 lat), m.in. dla głównych linii kolejowych, tj. po których przejeżdża rocznie 

ponad 30 tys. składów pociągów. Dzięki określeniu wspólnych wskaźników hałasu oraz metod 

ich oceny możliwe jest uzyskanie porównywalnych wyników ze wszystkich państw Unii 

Europejskiej [87, 197]. 

Na podstawie map hałasu, każde państwo członkowskie określa obszary, na których 

zostały przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu i przedstawia plan działania zmierzający 

do zapobiegania powstawaniu hałasu w środowisku, obniżenia jego poziomu na terenach, gdzie 

jest za wysoki, a także ochrony jakości klimatu akustycznego na obszarach, na których nie 

odnotowano przekroczeń.  

W przepisach krajowych kwestie ochrony środowiska przed hałasem reguluje Ustawa 

Prawo ochrony środowiska [188] wraz z aktami wykonawczymi, które zapewniają środowisku 

najlepszy stan akustyczny poprzez:  

 utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;  

 w przypadku przekroczeń, ograniczenie poziomu hałasu co najmniej 

do dopuszczalnego. 

Ustawa wprowadza podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przed hałasem (emisja, 

poziom hałasu), jak również definiuje podstawowe wskaźniki służące do oceny hałasu 

w środowisku, w tym przede wszystkim do: 

a) sporządzania map hałasu oraz programów ochrony środowiska przed hałasem: 

 LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyznaczony w ciągu wszystkich dób 

w roku,  z uwzględnieniem pory dnia (6:00 – 18:00), pory wieczoru (18:00 – 22:00) 

oraz pory nocy (22:00 – 6:00); wskaźnik ten służy do określenia ogólnej dokuczliwości 

hałasu, 

 LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyznaczony w ciągu wszystkich pór 

nocy (22:00 – 6:00), wskaźnik ten służy do określenia zaburzenia snu. 

b) ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: 

 LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (6:00 – 22:00),  

 LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (22:00 – 6:00). 
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Podstawowym narzędziem określonym przez Ustawę Prawo ochrony środowiska [188], 

do ograniczania nadmiernego hałasu w środowisku jest ocena klimatu akustycznego 

środowiska, która jest wynikiem wdrożenia zapisów Dyrektywy [41]. Określenie stanu 

akustycznego środowiska przeprowadzane jest w ramach państwowego monitoringu 

środowiska, gdzie na podstawie wykonanych pomiarów sporządzane są mapy akustyczne, 

w tym m.in. dla głównych linii kolejowych (ruch powyżej 30 tys. pociągów w ciągu roku). 

Mapy akustyczne stanowią zbiór istotnych informacji określających aktualny stan 

klimatu akustycznego danego obszaru/rejonu. Dokument ten składa się z dwóch części: 

a) opisowej, która zawiera m.in.: 

 charakterystykę obszaru podlegającego ocenie, 

 identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu, 

 uwarunkowania akustyczne wynikające z dokumentów planistycznych, 

 metody i dane wykorzystane do wykonania obliczeń akustycznych, 

 zestawienie wyników pomiarów wykonanych na potrzeby sporządzenia mapy, 

 identyfikacja terenów zagrożonych hałasem, 

 wskazanie danych liczbowych dotyczących ludności narażonej na hałas, 

 analizę kierunków zmian stanu akustycznego środowiska, 

 wyniki analiz rozkładu hałasu, 

 propozycje działań w zakresie ochrony przed hałasem, 

b) graficznej, która zawiera m.in.: 

 mapę emisyjną, która charakteryzuje hałas emitowany z poszczególnych źródeł, 

 mapę imisyjną, która charakteryzuje stan akustyczny środowiska, 

 mapę terenów zagrożonych hałasem, która charakteryzuje tereny, na których są 

przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, 

 mapę przedstawiającą przewidywane rezultaty działań. 

Drugim istotnym elementem ochrony środowiska przed hałasem jest określenie 

w drodze rozporządzenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dopuszczalne 

poziomy hałasu w środowisku, pochodzące z transportu kolejowego, zostały wskazane 

w Rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [158]. 

Dokument ten [158] wprowadza podział obszarów chronionych akustycznie w zależności 

od ich funkcji oraz rodzaju zabudowy, dla których określono zróżnicowane dopuszczalne 

poziomy hałasu dla pory dnia (16h), czyli dla okresu doby od 6:00 do 22:00, oraz dla pory nocy 
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(8h), obejmującej okres od 22:00 do 6:00. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu dla linii 

kolejowych, obejmujące poszczególne grupy terenów, przedstawiono w Tabeli 2. 

Tabela 2 Klasyfikacja terenów chronionych oraz wartości dopuszczalne poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN dla linii kolejowych [158] 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom 
hałasu [dB] 

Drogi lub linie 
kolejowe 

LAeqD 
pora 
dnia 

t=16h 

LAeqN 
pora nocy 

t=8h 

1. 
a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 

2. 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży 
c) Tereny domów opieki 
d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 

3. 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy zagrodowej  
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 

4. 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 
tys. mieszkańców. 

68 60 

Pierwsza grupa obszarów chronionych akustycznie obejmuje obszary ochrony 

uzdrowiskowej oraz tereny szpitali zlokalizowanych poza miastem. Do drugiej grupy 

zakwalifikowano tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy związanej 

ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki oraz szpitali w miastach. 

W trzeciej grupie wskazano obszary zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego, zabudowy zagrodowej, rekreacyjno-wypoczynkowe oraz mieszkaniowo-

usługowe.  

Ostatnia grupa obszarów, stwarza możliwość utworzenia w miastach powyżej 100 tys. 

mieszkańców strefy śródmiejskiej. Strefa ta to określone w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego tereny intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia 

z koncentracją obiektów usługowych, handlowych i administracyjnych. 

Ważnym elementem w ustawodawstwie europejskim i krajowym stanowią normy, 

określające zasady oraz wytyczne dotyczące ochrony środowiska przed hałasem. 
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Najważniejsze normy odnoszące się w sposób bezpośredni lub pośredni do transportu 

kolejowego dotyczą: 

 pomiaru hałasu emitowanego przez pojazdy szynowe [124], 

 obliczeń oddziaływań aerodynamicznych wywołanych przejeżdżającymi 

pociągami [122], 

 wymagań dla urządzeń przeciwhałasowych [118, 119, 120, 121, 125], 

 posadowienia [114], 

 tłumienia dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej [126, 127]. 

Ważnym instrumentem ochrony przed hałasem jest system planowania 

i zagospodarowania przestrzennego, dzięki któremu określone zostaje przeznaczenie terenu. 

System opracowań planistycznych regulowany jest przez Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [187]. Miejscowe planowanie przestrzenne 

realizowane jest poprzez opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego (SUiKZP) oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

(MPZP). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi element pośredni 

pomiędzy planowaniem strategicznym (SUiKZP) a poziomem, w którym realizowane 

są ustalenia planu poprzez wydawanie decyzji administracyjnych, w tym m.in. pozwolenia 

na budowę [29, 173]. Zgodnie z [187] zapisy MPZP powinny być spójne z zapisami Studium, 

a ich realizacja powinna zapewnić takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną 

całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 

funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-

estetyczne. Przepisy ustawy [188] wskazują na konieczność uwzględnienia potrzeb ochrony 

środowiska, w tym również kwestii zapobiegania zanieczyszczeniom w środowisku 

(m.in. emisji hałasu) oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska 

z uwzględnieniem m.in. potrzeb w zakresie ochrony przed hałasem. Powyższe założenia mogą 

być realizowane poprzez wyznaczenie w miejscowych planach [32, 174]: 

 terenów o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania, w tym terenów 

chronionych akustycznie zgodnie z [158], wymienionych w Tabeli 2; 

 obszarów ograniczonego użytkowania, w tym terenów cichych; 

 terenów przeznaczonych pod działalność produkcyjną, składowania 

i magazynowania (np. hałas przemysłowy) w odległości zapewniającej ograniczenie 

negatywnego oddziaływania na środowisko i ludzi.  
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1.3. Źródła hałasu w pojazdach kolejowych 

Źródło hałasu powstającego w wyniku poruszania się pojazdów kolejowych zależy 

od wielu czynników, w tym m.in. stanu technicznego nawierzchni kolejowej (tory, rozjazdy), 

taboru kolejowego, natężenia ruchu, ukształtowania terenu a także prędkości [31, 61, 137]. 

Na Rys. 4 przedstawiono rodzaj źródła hałasu wraz z wysokością jego powstawania [34]. 

 
Rys. 4 Wysokość oraz rodzaj głównych źródeł hałasu [34] 

Hałas emitowany przez pojazdy kolejowe można podzielić na: 

a) hałas toczenia – powstający na styku koła z szyną, w wyniku drgań, które 

przenoszone są na konstrukcję toru i pojazdu. Głównym czynnikiem powstawania 

tego rodzaju hałasu są drgania koła i szyny wymuszone przez nierówności 

powierzchni biegowej koła i tocznej szyny. Hałas toczenia ma największe znaczenie 

przy prędkościach od 30km/h do 200/250 km/h. Hałas toczenia powodują 

nierówności pionowe powierzchni szyny (np., makro-chropowatość, korugacja) oraz 

kół (płaskie miejsca na powierzchni tocznej koła), wahające się w zakresie od 5 mm 

do 500 mm. Schemat powstawania hałasu toczenia przedstawiono na Rys. 5. Zakres 

częstotliwości hałasu toczenia zawiera się pomiędzy 50 a 5000 Hz, z czego 

częstotliwości niższe odpowiadają drganiom podkładów, średnie – szyny, 

zaś wyższe charakteryzują drgania koła [4, 27, 31, 55, 179, 181, 203]. 
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Rys. 5 Schemat wzbudzenia układu koło/szyna przez nierówność [181] 

 

W przypadku, gdy na którejś części stykowej (szyna lub koło) powstanie fala 

(o długości λ), a pojazd porusza się z daną prędkością (v), to sinusoidalne drgania 

będą generowane z częstotliwością (f), którą uzyskamy zgodnie z zależnością:  

𝑓 =  
𝑣

λ
 (9) 

gdzie: 

f – częstotliwość fali drgania [Hz], 

v – prędkość pojazdu [m/s], 

λ – długość fali przemieszczania się części stykowych [m] [180]. 

 

b) hałas uderzeniowy (impulsowy) – emitowany podczas przejazdu pojazdów 

kolejowych przez rozjazdy, zwrotnice, styki szyn czy przewężenia [133, 198, 199]. 

c) hałas pisków – powstający podczas jazdy po łuku i zależny od krzywizny torowiska, 

warunków tarcia, prędkości pojazdu oraz geometrii i dynamiki zestawu koło/szyna. 

Oddziaływanie pisków wyznacza się dla krzywizn o promieniu R ≤ 500 m (łuk) oraz 

dla ostrzejszych krzywizn i rozgałęzień przejazdów o promieniu R < 300 m, których 

długość wynosi minimum 50 m [40, 76, 165, 183]. 

d) hałas ruszania i hamowania – powstający wskutek ruszania i zatrzymywania się 

pojazdów kolejowych. Źródłem dźwięku są wszystkie urządzenia stanowiące 

konstrukcję pojazdu, w tym m.in. silniki, hamulce, pompy, wyloty wydechowe 

i sprężarki klimatyzacji. Hałas ruszania i hamowania dominuje przy prędkościach do 

30 km/h [27, 139]. 

e) hałas aerodynamiczny – wynikający z zaburzenia ośrodka sprężystego (powietrza) 

podczas ruchu pojazdów kolejowych dużych prędkości, poruszających się 
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z prędkością powyżej 200 km/h. Źródłem hałasu aerodynamicznego są elementy 

pojazdu kolejowego, w tym przede wszystkim: pantograf, układ jezdny oraz bryła 

pojazdu (pudło). W otoczeniu pojazdu kolejowego poruszającego się z dużą 

prędkością pojawiają się niejednorodne przepływy warstw powietrza, począwszy 

od swobodnego aż po zmniejszony do zera (przy powierzchni bryły pojazdu). 

W wyniku poruszania się warstw powietrza z różną prędkością dochodzi 

do powstawania zaburzeń ośrodka sprężystego przy powierzchniach pojazdu 

kolejowego. Grubość warstwy (tzw. warstwy granicznej2), w której występują 

zaburzenia w przepływie powietrza, wynosi ok. 2  m za czołem pociągu, zwiększając 

się istotnie wzdłuż pionowej osi pociągu, osiągając najszerszą wartość przy 

nawierzchni torowiska (Rys. 6). Układ ten spowodowany jest działaniem podłoża 

kolejowego oraz elementów jezdnych pojazdu kolejowego (wózków), które 

w znaczny sposób zaburzają przepływ powietrza (szczególnie pierwszy człon 

pojazdu) [27, 31, 55, 105, 139, 178, 180, 204]. 

 

Rys. 6 Schemat warstwy granicznej przepływu powietrza (opracowanie własne 
na podstawie [178]) 

 
 

2 Grubość warstwy granicznej definiowana jest jako średnia odległość od powierzchni pojazdu kolejowego, 
w której prędkości przepływu swobodnego wynosi 99% [31]. 
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Widmo hałasu aerodynamicznego dla pociągów dużych prędkości uznawany jest 

za hałas szerokopasmowy. Główne częstotliwości hałasu aerodynamicznego mieszczą się 

w zakresie między 800 a 4 000 Hz [213]. 

 

1.4. Metody minimalizacji oddziaływań oraz środki zaradcze 

Wybór rozwiązań i środków zabezpieczających przed hałasem kolejowym jest jedną 

z najważniejszych decyzji na etapie budowy/modernizacji infrastruktury kolejowej. Zjawisko 

powstawania hałasu kolejowego należy do złożonych zagadnień, na poziom którego wpływa 

wiele niezależnych od siebie czynników. Wpływ na jego poziom może mieć m.in.: 

ukształtowanie terenu, stan techniczny pojazdów oraz nawierzchni kolejowej, natężenie ruchu 

a także prędkość [137]. Duża liczba czynników oraz ich zmienność powoduje, że dobór 

odpowiednich środków minimalizujących hałas kolejowy jest często zadaniem trudnym 

i ciężkim do oszacowania (obarczonym dużym błędem) [19]. Dlatego też ważne jest 

szczegółowe rozpoznanie źródeł hałasu, co pozwoli na skuteczniejsze dobranie działań 

i środków ograniczających oddziaływania akustyczne pochodzące od transportu kolejowego. 

Problematyka hałasu kolejowego oraz metody ograniczania jego wpływu na środowisko 

są obszernie opisywane w literaturze [39, 43, 84, 89, 101, 172, 207, 217]. Rozwiązania 

minimalizujące hałas kolejowy można podzielić na trzy bloki: 

1) ograniczanie hałasu w miejscu jego generowania (u źródła), 

2) redukcja hałasu na drodze propagacji od źródła do odbiornika, 

3) działania organizacyjne [57, 176, 192]. 

1.4.1. Metody redukcji hałasu w miejscu jego generowania 

Rozwiązania ograniczające powstawanie hałasu u źródła, można podzielić na dwie 

grupy.  Do pierwszej grupy należy zaliczyć rozwiązania leżące w gestii zarządcy linii 

kolejowej. Należy do nich zaliczyć m.in.: 

 modernizację/remont linii kolejowej, 

 szlifowanie szyn,  

 instalację smarownic, 

 montaż amortyzatorów szynowych.  

Najskuteczniejszym działaniem zarządcy infrastruktury jest modernizowanie 

lub remontowanie istniejącej linii kolejowej. Naprawa linii kolejowej pozwala na 
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wyeliminowanie czynników mogących mieć wpływ na poziom generowanego hałasu, poprzez 

wymianę szyn, rozjazdów, złączek przytwierdzających, podkładów, podsypki, czy wymianę 

złączek szynowych na rzecz zgrzewania/spawania szyn.   

Badania [103] przeprowadzone przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe (głównego 

zarządcę infrastruktury kolejowej w Polsce) remont nawierzchni kolejowej pozwala ograniczyć 

hałas o 10 dB. Poziom redukcji hałasu przy tej metodzie zależy również od prędkości pojazdów 

na danej linii oraz rodzaju zabudowanych elementów nawierzchni. Montaż nowych urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym oraz usunięcie tzw. „wąskich gardeł” znacznie wpływa 

na poprawę płynności ruchu, poprzez redukcję nadmiernego hamowania i rozpędzania 

pojazdów kolejowych. Zwiększenie płynności ruchu może przyczynić się do poprawy klimatu 

akustycznego w otoczeniu linii kolejowej [137].  

Zastosowanie procesu szlifowania szyn w celu wyeliminowania wad powierzchni 

tocznej szyn powstałych na etapie eksploatacji, produkcji oraz montażu, umożliwia redukcję 

ograniczenie hałasu o ok 3-5 dB [103, 184].Skuteczność tego rozwiązania zależy od prędkości 

ruchu prowadzonych pojazdów oraz rodzajów pojazdów. 

Kolejnym rozwiązaniem stosowanym na liniach kolejowych są smarownice 

(modyfikatory tarcia), montowane przede wszystkim na łukach. Urządzenia te, w trakcie 

przejazdu pojazdu kolejowego podają odpowiednią ilość środka smarnego, który dzięki kołom 

rozprowadzany jest po całym łuku toru. Rozprowadzone środki smarne przyczyniają się 

do spowolnienia zużycia elementów torowiska oraz obniżają poziom hałasu do ok 3 dB. 

Podobną skuteczność zapewnia montaż amortyzatorów szynowych (tłumików), które 

umożliwiają obniżenie poziomu hałasu o ok. 2-3 dB [35, 103, 191]. 

Drugą grupę stanowią rozwiązania minimalizujące, stosowane przez przewoźników 

kolejowych. Do najczęściej wykorzystywanych rozwiązań minimalizujących emisję hałasu 

pochodzącą od pojazdów kolejowych należy zaliczyć: 

 wymianę pojazdów na nowoczesny tabor, 

 modyfikacje układów hamulcowych, 

 amortyzatory kół, 

 aerodynamiczny kształt pantografów, 

 zmniejszenie liczby pantografów do jednego, 

 wykluczenie wystających elementów na pudle pociągu [11, 65, 103]. 

Najskuteczniejszym rozwiązaniem obniżającym hałas generowany przez pojazdy 

kolejowe należy zaliczyć wymianę taboru na nowszy, spełniający restrykcyjne wymagania. 
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Zgodnie z TSI Hałas [154] producenci taboru kolejowego zobowiązaniu są do obniżenia emisji 

hałasu o ok. 10 dB, w porównaniu z pojazdami z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 

ubiegłego wieku [39]. 

Innym rozwiązaniem redukującym hałas generowany przez pojazdy kolejowe jest 

modernizacja używanego taboru, polegającą m.in. na modyfikacji układu hamulcowego 

(wymiana żeliwnych klocków na kompozytowe – skuteczność ok 8dB), montażu 

amortyzatorów kół (do 4 dB), czy izolacji dźwiękowych urządzeń trakcyjnych 

(np. silników) [39, 103, 128]. 

1.4.2. Redukcja hałasu na drodze propagacji od źródła do odbiornika 

Redukcja oddziaływań akustycznych na drodze propagacji pomiędzy pojazdem/linią 

kolejową a odbiornikiem polega na stosowaniu odpowiednich osłon przeciwhałasowych. 

Do najczęściej stosowanych rozwiązań należy zaliczyć:  

 wały ziemne, przekopy,  

 ekrany akustyczne, 

 pasy zieleni. 

Za najbardziej skutecznym oraz przyjaznym środowiskowo rozwiązaniem 

ograniczającym rozprzestrzenianie się hałasu kolejowego uważa się wały ziemne oraz 

przekopy. Skuteczność tych rozwiązań umożliwia redukcję hałasu do 25 dB, w zależności 

od wymiarów geometrycznych przekop/wału oraz parametrów samej linii kolejowej. Naturalne 

osłony przeciwhałasowe wymagają relatywnie szerokiego pasa wzdłuż linii kolejowej, dlatego 

też nie wszędzie możliwe jest zastosowanie tych rozwiązań [207]. Na poniższym schemacie 

przedstawiono zajętość terenu w zależności od pochylenia skarp i wysokości wału (Rys. 7). 

Innym sposobem minimalizującym oddziaływania akustyczne transportu kolejowego 

są pasy zieleni. Rozwiązanie to charakteryzuje się jednak małą skutecznością redukcji hałasu 

wynikającą z dużej przepuszczalności dźwięku. Efektywność nasadzeń roślinności o szerokości 

1 m waha się od 0,05 dB do 0,5 dB w stanie ulistnionym, do 0,01 – 0,2 dB w przypadku stanu 

bezlistnego. Uzyskanie minimalnej odczuwalności redukcji hałasu (od 3 dB do 5 dB) 

wymagałoby zagospodarowania dodatkowego terenu o szerokości od 12 do 20 m (od 6 m 

do 10 m dla jednej strony linii). W związku z dużym zapotrzebowaniem terenowym 

rozwiązanie to rzadko stosowane jest na liniach kolejowych w Polsce [45, 137]. 
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Rys. 7 Zajętość terenu wału ziemnego w zależności od jego wysokości i pochylenia 
skarp [20] 

Najczęściej wybieranym rozwiązaniem minimalizującym oddziaływania akustyczne 

generowane przez transport kolejowy są ekrany akustyczne. Ekrany stanowią osłonę 

przeciwhałasową dzięki której powstaje cień akustyczny, w którym poziom dźwięku jest 

znacznie niższy niż przed ekranem. Wyróżnia się trzy rodzaje ekranów: 

 dźwiękochłonne, 

  rozpraszające, 

 dźwiękoizolacyjne [48, 137]. 

Ekrany dźwiękochłonne zapewniają izolację akustyczną poprzez pochłanianie części 

energii (dźwięku). Najczęściej wykorzystywanym materiałem do budowy ekranów 

pochłaniających są: 

 płyty wełniane osłonięte siatką z tworzywa sztucznego, zainstalowane w ramie 

stalowej, drewnianej lub PCV, dodatkowo porośnięte roślinnością pnącą,  

 połączone skrzynki z profilowanych blach (tzw. wypełnienie kasetowe) pokryte 

blachą lub elementami wykonanymi z PCV i wypełnione materiałem 

o właściwościach przeciwdźwiękowych [175, 207]. 

Zadaniem ekranów rozpraszających jest jak największe rozproszenie padającej fali 

dźwiękowej. Najczęściej wykonane są z elementów betonowych (np. gazonów, gabionów) 

ułożonych w postać muru oporowego lub z płyt trocinobetonowych [48, 137].  

W przypadku ekranów dźwiękoizolacyjnych ochrona akustyczna zapewniana jest 

poprzez odbicie fali dźwiękowej. Zastosowanie tego rodzaju rozwiązania niesie ze sobą wadę 
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w postaci zwiększenia poziomu dźwięku przed ekranem. Do budowy ekranów 

dźwiękoizolacyjnych wykorzystywane są przezroczyste lub półprzezroczyste płyty szklane, 

wykonane głównie ze szkła hartowanego, poliwęglanu lub pleksi (szkła akrylowego). Ten typ 

ekranów wykorzystywany jest głównie w miejscach, w których konieczne jest zapewnienie 

bezpieczeństwa ruchu poprzez zachowanie znacznej widoczności (np. przy przejazdach 

kolejowych) [16]. 

Skuteczność tego rodzaju osłon przeciwhałasowych zależna jest od wielu czynników, 

w tym m.in. odległości od źródła i odbiornika, ukształtowania terenu, czy prawidłowego doboru 

parametrów osłony. Niemniej jednak efektywność tego typu rozwiązania waha się od 5/6 dB 

do 15 dB [17, 24, 59]. Zwiększenie skuteczności ekranu akustycznego możliwe jest poprzez 

zastosowanie elementów rozpraszających i/lub pochłaniających na jego górnej krawędzi. 

Zastosowanie dodatkowych urządzeń powoduje redukcję hałasu dzięki rozproszeniu i/lub 

absorpcji fal ugiętych. Reduktory hałasu mogą posiadać różne kształty: w formie litery T, Y, 

oktagonu, trójkątne, czy jako bryły przestrzenne i zwiększać skuteczność ekranowana 

od 2 dB do 3,5 dB (oktagonalny reduktor hałasu) [48, 74, 75, 88, 132]. 

Zgodnie z normą PN-ISO 10847:2002 [125] skuteczność ekranów akustycznych określa 

się za pomocą zależności: 

 𝐷 =  𝐿 −  𝐿  (10) 
 

gdzie: 

LA – poziom dźwięku w danym punkcie przed montażem ekranu akustycznego [dB], 

LB – poziom dźwięku w danym punkcie po zainstalowaniu ekranu akustycznego [dB]. 

 

Pomiary poziomu dźwięku przed i po montażu ekranów akustycznych należy wykonać 

dokładnie w tym samym punkcie pomiarowym oraz przy podobnym natężeniu 

i charakterystyce ruchu źródła hałasu. W przypadku braku możliwości wykonania pomiarów 

o podobnej charakterystyce należy wprowadzić dodatkowy punkt referencyjny 

charakteryzujący dane źródło.  

Przy omawianiu kwestii związanych z osłonami przeciwakustycznymi warto również 

zwrócić uwagę na niskie ekrany akustyczne, których skuteczność w przypadku występowania 

hałasu toczenia określa się na poziomie od 3-5 dB do 10 dB [56] lub nawet 13-153 dB [57, 70]. 

Analiza literaturowa wykazała jednak bardzo małą liczbę publikacji naukowych 

 
3 Skuteczność określona dla lekkich pojazdów szynowych.  
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przedstawiających skuteczność oraz zalety niskich ekranów akustycznych w transporcie 

kolejowym.  

Pomimo wielu zalet wynikających z tego rozwiązania (m.in. niższe koszty budowy, 

mniejsze potrzeby terenowe oraz brak ograniczenia widoczności maszynistom oraz 

kierowcom), obecnie niskie ekrany akustyczne nie są stosowane w Polsce [57, 58]. 

Konieczność zamontowania w bardzo bliskiej odległości od źródła hałasu będzie wpływać 

niekorzystnie na zakres prac maszyn i urządzeń odpowiedzialnych za utrzymanie nawierzchni 

kolejowej oraz odśnieżania drogi kolejowej. Dodatkowo zastosowanie niskich ekranów może 

znacznie obniżyć poziom bezpieczeństwa pracowników dokonujących przeglądów linii 

kolejowej. Mogą one utrudniać opuszczenie linii kolejowej przez pracowników w przypadku 

pojawienia się pojazdu kolejowego.  

W przypadku braku technicznych możliwości zastosowania omówionych powyżej 

metod, na drodze propagacji hałasu dopuszcza się stosowanie zabezpieczeń akustycznych 

bezpośrednio na obiekcie chronionym. Do najczęstszych metod stosowanych do obniżenia 

poziomu hałasu wewnątrz budynku należy zaliczyć przezroczyste osłony przeciwhałasowe 

montowane na elewacji budynku lub wymianę stolarki okiennej o dużej izolacyjności 

akustycznej [20]. 

Wszystkie rozwiązania ograniczające oddziaływania akustyczne pochodzące od linii 

kolejowej nie mogą ograniczać widoczności czoła pociągu z drogi publicznej przed przejazdem 

kolejowo – drogowym, tzw. trójkąt widoczności [71]. Zgodnie z przepisami [156] kierowca 

siedzący w samochodzie ustawionym przy przejeździe w odległości pięciu metrów 

od zewnętrznej szyny powinien mieć zapewnioną widoczność od 60 metrów torowiska dla linii 

kolejowych, po których pojazdy kolejowe poruszają się z prędkością do 60 km/h, 

do 140 metrów  w przypadku prędkości do 100 km/h. Dodatkowo na przejeździe kolejowo-

drogowym oraz w pasie drogowym na odcinku do 20 m z każdej strony przejazdu mierzonego 

od skrajnej szyny nie umieszcza się urządzeń, reklam oraz innych przedmiotów mogących 

ograniczać widoczność. Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia mogą być stosowane 

na liniach kolejowych, na których ruch kolejowy jest prowadzony z prędkością nie większą 

niż 160 km/h. W przypadku kolei zwiększonych prędkości poruszających się z prędkościami 

do 200 km/h wszystkie skrzyżowania z drogami prowadzone są bezkolizyjnie, w związku 

z czym nie będzie występował tutaj problem ograniczenia widoczności. 
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1.4.3. Działania organizacyjne 

Ogromny wpływ na kształtowanie klimatu akustycznego w obrębie linii kolejowej mają 

działania organizacyjne, które mogą wpłynąć na obniżenie hałasu lub korzystnie wpłynąć 

na niego bez redukcji jego poziomu [48]. Do najważniejszych działań organizacyjnych należy 

zaliczyć: 

 regulacje i przepisy prawne, 

 planowanie i gospodarkę przestrzenną, 

 politykę transportową,  

 politykę edukacyjną/informacyjną. 

 Podstawowym działaniem organizacyjnym w zakresie ochrony środowiska przed 

hałasem powinny być akty prawne i normy określające wymagania akustyczne [164]. Jednym 

z ważniejszych aktów prawnych są Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności, w tym m.in. 

TSI Hałas [154], w których określone zostały m.in. wartości dopuszczalne hałasu 

stacjonarnego, hałasu ruszania oraz  hałasu przejazdu generowanego przez pojazdy kolejowe 

(rozdział 2.1.1).  

Krajowe wymagania dotyczące działań organizacyjnych zostały określone w Ustawie 

Prawo ochrony środowiska  [188], w której wskazano m.in. założenia i zasady ochrony terenów 

przed hałasem przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

czy oceny stanu akustycznego środowiska. Dodatkowo Ustawa [188] umożliwia utworzenie 

obszaru ograniczonego użytkowania, w przypadku gdy pomimo zastosowania wszelkich 

dostępnych zabezpieczeń akustycznych nie jest możliwe dotrzymanie dopuszczalnych 

poziomów hałasu. 

Dopuszczalne poziomy hałasu zostały określone w Rozporządzeniu w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowiska [158], które opisano w rozdziale 1.2. 

Ustawodawca przewiduje również, jak powinno wyglądać sąsiedztwo linii kolejowej, 

poprzez określenie minimalnych odległości usytuowania budowli i budynków od linii 

kolejowej [189]. Zgodnie z ustawą [189] budynki i budowle mogą być usytuowane 

w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość 

ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m. Dodatkowo dla niektórych budynków 

o stałym lub czasowym przebywaniu ludzi (budynki mieszkalne, szpitale, domy opieki 

społecznej, obiekty rekreacyjno-sportowe, budynki związane z pobytem dzieci i młodzieży), 

powyższe odległości powinny być zwiększone  w celu zachowania dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku.  
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Duży wpływ na klimat akustyczny ma odpowiednie i rozsądne planowane miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. Działania organizacyjne na tym poziomie mogą 

wpływać na lokalizację zabudowy w sąsiedztwie linii kolejowej, określenie jej funkcji 

(np. usługowa), czy też kształtowanie krajobrazu.  

Bardzo ważnym elementem w działaniach organizacyjnych jest określenie 

długoterminowych polityk i programów, w których wskazane będą najważniejsze założenia 

i cele w kształtowaniu klimatu akustycznego w transporcie, w tym politykę edukacyjną, 

proekologiczną oraz politykę transportową [84, 137] . 

Skutecznym rozwiązaniem organizacyjnym jest również odpowiednie planowanie 

prędkości pojazdów kolejowych, w tym przede wszystkim pociągów towarowych. 

Ograniczenie prędkości pojazdów towarowych ze 100 km/h do 80 km/h umożliwia redukcję 

hałasu nawet do 3 dB. Należy jednak pamiętać, aby podobne działania poprzeć odpowiednimi 

analizami ekonomiczno – przewozowymi. Analizy te pozwolą wykazać dla których terenów 

ograniczenie prędkości pojazdów kolejowych umożliwi spełnienie wymagań o dopuszczalnych 

poziomach hałasu, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej przepustowości odcinka linii 

kolejowej [58]. 

1.5. Podsumowanie 

W rozdziale 1.1. przybliżono najważniejsze pojęcia z zakresu oddziaływań 

akustycznych, tj. hałas, poziom ciśnienia akustycznego, poziom dźwięku czy też równoważny 

poziom dźwięku.  

Druga część rozdziału (1.2.) zawiera opis wybranych najważniejszych przepisów 

prawnych zarówno krajowych jak i europejskich, regulujących ocenę oddziaływań 

akustycznych w transporcie kolejowym, w tym m.in. Dyrektywę 2002/49/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 

w środowisku [41]) oraz Ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. [188], 

wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 

W dalszej części rozdziału dokonano podziału źródeł hałasu pochodzących od pojazdów 

kolejowych. Zdefiniowano i scharakteryzowano 5 głównych źródeł hałasu, w tym hałas 

toczenia, aerodynamiczny, impulsowy,  ruszania i hamowania oraz hałas powstający w wyniku 

przejazdu pojazdu kolejowego po łuku (piski).  

Ostatnia część rozdziału 1 zawiera metody minimalizacji oddziaływań akustycznych 

oraz środki zaradcze. Przedstawiono podział rozwiązań minimalizujących na trzy bloki, 
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tj.: ograniczanie hałasu w miejscu jego generowania (u źródła), redukcja hałasu na drodze 

propagacji od źródła do odbiornika oraz działania organizacyjne.  

Do najważniejszych sposobów minimalizujących hałas u źródła należy zaliczyć 

modernizację linii kolejowych oraz wymianę pojazdów na nowoczesny tabor, które pozwalają 

osiągnąć redukcję hałasu nawet o 10 dB. W przypadku rozwiązań na drodze propagacji 

do najbardziej skutecznych oraz przyjaznych środowisku należy zaliczyć wały ziemne, które 

umożliwiają redukcję hałasu do 25 dB. Do najczęściej wykorzystywanych rozwiązań 

minimalizujących zalicza się ekrany akustyczne, których skuteczność waha się od 5 dB 

do 15 dB.  

Działania organizacyjne umożliwiają skuteczne kształtowanie klimatu akustycznego 

w sąsiedztwie linii kolejowej bez konieczności redukcji hałasu. Do podstawowych narzędzi 

należy zaliczyć tworzenie odpowiednich regulacji prawnych, planów przestrzennych oraz 

polityk transportowych, edukacyjnych czy informacyjnych.   
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2. Koleje zwiększonych prędkości 

W celu zintegrowania europejskiego systemu kolei, w tym kolei zwiększonych 

prędkości, opracowano ujednolicone wymagania, odnoszące się zarówno do budowy 

infrastruktury i taboru kolejowego, zasad ich eksploatacji oraz utrzymania, jak i wszystkich 

podsystemów powiązanych z nimi [208]. Opracowane techniczne specyfikacje 

interoperacyjności (TSI) określają funkcjonalne i techniczne wymagania dla kolei 

zwiększonych prędkości, nie wskazując przy tym konkretnych rozwiązań technicznych 

czy technologii4. Kluczowe specyfikacje TSI odnoszące się do kolei zwiększonych prędkości 

dotyczą podsystemów: 

 Infrastruktura; 

 Tabor; 

 Energia; 

 Sterowanie ruchem kolejowym; 

 Ruch kolejowy; 

 Utrzymanie.  

W ramach niniejszego rozdziału przeanalizowano obecnie obowiązujące przepisy 

prawne na poziomie europejskim oraz krajowym, które określają wymagania i specyfikacje 

techniczne dla infrastruktury oraz pojazdów zwiększonych prędkości. W dalszej części pracy 

przedstawiono główne akty prawne określające parametry, które w znacznym stopniu mogą 

wpływać na jakość klimatu akustycznego otoczenia. Znaczny zakres tematyki zmusił autora 

do przeprowadzenia analiz jedynie wybranych przepisów prawa. Ze względu na przywołania 

oraz obowiązki wynikające z powyższych dokumentów, weryfikacji poddano również 

wewnętrzne standardy techniczne [170] głównego zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce 

– Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.  

Dokumentem dopełniającym opisane w niniejszej rozprawie wymagania jest Lista 

Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji 

technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie 

zasadniczych wymagań systemu kolei [96, 97]. Lista właściwych krajowych specyfikacji 

technicznych i dokumentów normalizacyjnych wydawana jest w przypadku, gdy m.in. 

w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI), w szczególności dotyczących 

punktów otwartych, nie ujęto wszystkich aspektów zasadniczych wymagań systemu kolei; 

 
4 Dopuszcza się stosowanie konkretnych technologii lub rozwiązań technicznych, w przypadku gdy jest to 
niezbędne dla osiągnięcia interoperacyjności transeuropejskiej sieci kolei dużych prędkości.  
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została wydana decyzja o przyznaniu odstępstwa od obowiązku stosowania TSI; typy urządzeń 

i typy budowli nie zostały ujęte we właściwej TSI jako składniki interoperacyjności; sieci 

kolejowe albo ich części oraz pojazdy kolejowe nie są objęte obowiązkiem stosowania TSI lub 

zachodzi pilna potrzeba przywrócenia lub utrzymania ruchu kolejowego po wypadku, klęsce 

żywiołowej lub w innych sytuacjach nadzwyczajnych [189]. 

 

2.1. Pojazdy kolejowe zwiększonych prędkości 

Wraz z rozwojem szybkich połączeń pasażerskich pojawia się zapotrzebowanie na tabor 

kolei dużych oraz zwiększonych prędkości, umożliwiających  przemieszczanie się 

z prędkościami rzędu od 200 km/h do 300/350 km/h. Zjawisko to zauważalne jest już od kilku 

lat, gdyż PKP Intercity S.A. od 2014/2015 r. gwarantuje regularne kursowanie kilkunastu 

elektrycznych zespołów trakcyjnych mogących rozwinąć prędkości rzędu 250 km/h. 

Ze względów technicznych, związanych z infrastrukturą kolejową, pojazdy te obecnie 

rozwijają prędkości do 200 km/h [145]. W poniższym rozdziale zawarto opis wybranych 

przepisów prawnych określających wymagania da pojazdów zwiększonych prędkości, 

wpływających na stan środowiska akustycznego otoczenia. 

2.1.1. Wymagania techniczne na poziomie europejskim 

Główne wymagania, jakie powinny spełniać pojazdy zwiększonych prędkości, 

określone zostały w Specyfikacjach Technicznych Interoperacyjności dla podsystemu Tabor. 

Wymagania techniczne dla podsystemu Tabor są określone w poniższych Specyfikacjach TSI: 

 Tabor - Lokomotywy i tabor pasażerski (TSI Loc&Pas) [152], 

 Tabor kolejowy – hałas (TSI Hałas) [154], 

 Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych (TSI SRT) [153], 

 Dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM) [151], 

 Tabor – wagony towarowe (TSI Wagony towarowe) [155]. 

W dalszej części pracy poddano analizie Specyfikacje TSI Loc&Pas [152] oraz 

TSI Hałas [154], które odnoszą się do pojazdów zwiększonych prędkości, a jednocześnie 

określają warunki techniczne dla parametrów mogących wpływać na jakość klimatu 

akustycznego w otoczeniu.  

Pojazdami zwiększonych prędkości mogą być zespoły trakcyjne lub pociągi sprzęgnięte 

w różnych konfiguracjach, zdolne do jazdy jednokierunkowej lub dwukierunkowej. W celu 

dostosowania odpowiedniej liczby miejsc dla pasażerów adekwatnie do istniejącego natężenia 
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ruchu, dozwolone jest eksploatowanie tych pojazdów w trakcji wielokrotnej lub dodawanie 

pojazdów w przypadku pociągów z lokomotywami i wagonami (w przypadku, jeśli stanowią 

one w dalszym ciągu określony skład) [143]. Ze względu na fakt, że przedmiot rozprawy 

dotyczy badań eksperymentalnych przeprowadzonych na elektrycznych zespołach trakcyjnych 

firmy Alstom typ ETR610 seria ED250, dalsze analizy ograniczono jedynie do zespołów 

trakcyjnych poruszających się z prędkościami do 200 km/h.  

Istotne parametry dla pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości zostały określone 

również w Decyzji Komisji dot. specyfikacji technicznej dla zapewnienia interoperacyjności 

podsystemu taboru transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości 

(Decyzja TSI Tabor) [33]. W powyższym dokumencie wskazano m.in. wymagania techniczne 

dla oddziaływań pomiędzy pojazdem kolejowym a nawierzchnią toru. Największe 

oddziaływania na tor mają: 

 statyczny nacisk osi, 

 nacisk dynamiczny wywierany przez koło na szynę, 

 poprzeczne siły wywierane przez pociąg na tor, 

 wzdłużne siły działające na tor. 

Wartość graniczna statycznego nacisku osi dla pojazdów zwiększonych prędkości 

została określona w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności dla podsystemu 

Infrastruktura [150] i wynosi 22,5 tony.  

Zgodnie z Decyzją TSI Tabor [33], dla pojazdów kolejowych przeznaczonych do pracy 

na zmodernizowanych liniach kolejowych o dopuszczalnej prędkości 200km/h, wartości 

graniczne pionowego nacisku wywieranego przez koło na szynę (nacisk dynamiczny koła Q), 

muszą zostać określone przez zarządcę linii kolejowej. Powyższe wytyczne zostały określone 

w standardach technicznych [170] głównego zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce –  

Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i opisane w rozdziale 2.1.2. 

Pojazdy kolejowe zwiększonych prędkości muszą spełniać warunek bezpieczeństwa, 

tzw. kryterium Prud’homme’a, który związany jest z określeniem dopuszczalnej wartości 

poprzecznego oddziaływania pojazdu kolejowego na konstrukcję nawierzchni kolejowej, 

w wyniku którego może dojść do poprzecznego odkształcenia toru (np. przesunięcia ramy toru 

w podsypce). W celu ograniczenia wystąpienia możliwości poprzecznego przesunięcia się toru 

w podsypce, kryterium to wprowadza wartości graniczne dla siły poprzecznej wywieranej przez 

pojazd kolejowy na tor [72, 167]. Kryterium Prud’homme’a można przedstawić za pomocą 

następującej zależności [72, 167]:  
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(Σ𝑌) , = 10 + 

𝑃

3
 [𝑘𝑁] (11) 

 

gdzie: 

P0– statyczny nacisk osi na tor (wyrażony w kN), zdefiniowany w Tabeli 6.  

 

Powyższa zależność definiuje graniczną przyczepność koło/szyna pomiędzy podkładem 

i podsypką pod wpływem dynamicznych sił poprzecznych. Graniczne wartości określone przez 

kryterium Prud’homme’a są kluczowe w przypadku torów bezstykowych (po których poruszają 

się pojazdy zwiększonych prędkości), gdyż podatne są na zjawiska wyboczenia toru pod 

wpływem naprężeń wzdłużnych spowodowanych przez wysoką temperaturę.  

Stosunek poprzecznej i pionowej siły wywieranej przez koło (Y/Q) nie może 

przekraczać wartości granicznej, określonej poniżej:  

 (Y / Q)lim = 0,8 (12) 
 

gdzie: 

Y – poprzeczna siła prowadzącą koła wywierana na szynę, zmierzona w ramie 

referencyjnej opierającej się na zestawie kołowym,  

Q  - pionowa siła wywierana przez koło na szynę zmierzona w tej samej ramie 

referencyjnej. 

 

W przypadku sił wzdłużnych, poprzez które pojazdy kolejowe działają na tor, 

maksymalne przyśpieszenie lub opóźnienie musi być mniejsze od 2,5 m/s2. 

Pojazdy kolejowe zwiększonych prędkości poruszające się po sieci interoperacyjnej 

muszą składać się z  nierozłączalnych podczas eksploatacji zespołów trakcyjnych, które mogą 

poruszać się jako pojedyncze jednostki lub w połączeniu ze sobą. Maksymalna długość takiego 

pojazdu nie może przekraczać 400 m, z dopuszczalną tolerancją 1%, przewidzianą w celu 

poprawy aerodynamicznych charakterystyk przodu i tyłu pojazdu. Maksymalna długość 

pojazdów musi również uwzględniać długości peronów na eksploatowanych liniach 

kolejowych, w celu umożliwienia pracy na stacjach krańcowych sieci.  

Zgodnie z Decyzją TSI Tabor [33] pojazdy kolei zwiększonych prędkości muszą 

odpowiadać dynamicznym konturom odniesienia zdefiniowanych dla poszczególnych tras 

za pomocą jednej z następujących skrajni pojazdów: UIC 505-1, GA, GB, GC. Skrajnia 505-1, 
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określająca najbardziej restrykcyjne położenia budowli przytorowych i międzytorzy w Europie 

kontynentalnej została przedstawiona na poniższym schemacie (Rys. 8). 

 

Rys. 8 Zarys odniesienia [mm] dla skrajni kinematycznej UIC 505-1 [33] 

Część dolna skrajni UIC 505-1, znajdująca się poniżej 130 mm, licząc nad powierzchnią 

toczną główki szyny, dla pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości powinna spełniać 

warunki określone na poniższym schemacie (Rys. 9). 

 

Rys. 9 Skrajnia kinematyczna UIC 505-1 [mm] - część dolna poniżej 130 mm [33] 
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a – strefa wyposażenia odległego od kół, 

b – strefa wyposażenia w bezpośredniej bliskości kół, 

c – strefa szczotki zestyku ślizgowego w torze, 

d – strefa kół i innego sprzętu wchodzącego w kontakt z szynami, 

e – strefa zajmowana wyłącznie przez koła, 

l – szerokość toru, 

(1) – granica dla części znajdujących się poza końcami osi (zgarniacze, piasecznice itp.), 

jakiej nie należy przekraczać podczas przejazdu przez spłonkę. Granicy tej można 

jednak nie brać pod uwagę w przypadku części umieszczonych między kołami, pod 

warunkiem, że części te pozostają w granicach śladu kół, 

(2) – największa teoretyczna szerokość zarysu obrzeża w przypadku odbojnic, 

(3) – faktyczne położenie graniczne zewnętrznej płaszczyzny czołowej koła i związanych 

z nim części, 

(4) – gdy pojazd znajduje się w dowolnym położeniu na łuku o promieniu R = 250 m 

(najmniejszy promień instalacji ze styku ślizgowego) i torze o szerokości 1 435 mm, 

żadna cześć pojazdu mogąca obniżyć się na wysokość poniżej 100 mm 

od powierzchni główki szyny, z wyjątkiem szczotki stykowej, nie powinna 

znajdować się w odległości mniejszej niż 125 mm od środka toru. Dla części 

umieszczonych wewnątrz wózków wymiar ten wynosi 150 mm , 

(5) – faktyczne położenie graniczne wewnętrznej płaszczyzny czołowej koła przy osi 

opartej o przeciwną szynę. Wymiar ten zmienia się wraz z szerokością toru. 

Parametry elementów pojazdów kolejowych wpływających na oddziaływania między 

pojazdem a torem zostały również określone w Specyfikacji TSI Loc&Pas [152]. 

Kluczowe znaczenie mają zarówno parametry zestawu kołowego, jak i samego koła 

(styk koło/szyna), gdyż wpływają na dynamiczne zachowanie się pojazdu kolejowego. Zgodnie 

z TSI Loc&Pas [152] w zestawach kołowych możemy wyodrębnić części główne, do których 

należy zaliczyć m.in.: koła, osie poprzeczne i osie kół niezależnych, odpowiedzialne 

za charakterystykę mechaniczną z torem. Dodatkowo wyróżniamy elementy osprzętu tj.: 

łożyska osi, maźnice oraz tarcze hamulcowe. W Tabeli 3 wskazano eksploatacyjne graniczne 

wymiary zestawów kołowych dla toru o szerokości 1 435 mm, zaś na poniższym schemacie 

(Rys. 10) wyjaśniono symbole dotyczące zestawów kołowych. 
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Tabela 3 Eksploatacyjne graniczne wymiary zestawów kołowych dla toru 1 435 mm [152] 

Parametr 
Średnica koła 

D [mm] 

Wielkość 

minimalna 

[mm] 

Wielkość 

maksymalna 

[mm] 

Szerokość prowadząca (SR) 

SR=AR+Sd(lewe koło) + Sd (prawe 

koło) 

330 ≤  D ≤ 760 1 415 

1 426 760 ≤  D ≤ 840 1 412 

D < 840 1 410 

Odległość między wewnętrznymi 

powierzchniami wieńców kół (AR) 

330 ≤  D ≤ 760 1 359 

1 363 760 ≤  D ≤ 840 1358 

D < 840 1 357 

 

 
Rys. 10 Symbole dla wartości dopuszczalnych geometrycznych wymiarów zestawów 
kołowych [152] 

Profile kół oraz odległość pomiędzy powierzchniami czynnymi (symbol SR na Rys. 10) 

muszą zostać dobrane w taki sposób, aby w przypadku każdego zestawienia projektowanego 

zestawu kołowego nie zostały przekroczone graniczne wartości stożkowatości ekwiwalentnej, 

które dla pojazdów zwiększonych prędkości (dla prędkości od 190 km/h do 230 km/h) 

wynoszą 0,25.  

Wartości geometryczne kół, stosowane dla nowoprojektowanych kół oraz jako 

eksploatacyjne wartości graniczne, zostały przedstawione w Tabeli 4, zaś wyjaśnienie symboli 

dotyczących wymiarów geometrycznych kół przedstawiono na poniższym schemacie 

(Rys. 11). 
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Tabela 4 Eksploatacyjne wartości dopuszczalne wymiarów geometrycznych koła [152] 

Parametr 
Średnica koła 

D [mm] 

Wielkość 

minimalna 

 [mm] 

Wielkość 

maksymalna 

[mm] 

Szerokość obręczy  
(BR  + nawalcowanie) 

D ≥330 133 145 

Grubość obrzeża (Sd) 

D > 840 22 

33 760 < D ≤ 840 25 

330 ≤ D ≤ 760 27,5 

Wysokość obrzeża (Sh) 

D > 760 27,5 

36 630 < D ≤ 760 29,5 

330 ≤ D ≤ 630 31,5 

Stromość obrzeża (qR) ≥330 6,5 - 

 

 
Rys. 11 Symbole wymiarów geometrycznych kół [152]  

Ważnym dokumentem, w odniesieniu do zakresu niniejszej rozprawy, są standardy 

techniczne TSI Hałas [154], w których określono dla pojazdów kolejowych zwiększonych 

prędkości wartości dopuszczalne poziomów dźwięku dla hałasu stacjonarnego, ruszania oraz 

przejazdu.  

W przypadku hałasu stacjonarnego wartości dopuszczalne w warunkach normalnych 

zostały określone dla:  

 równoważnego ciągłego poziomu dźwięku A jednostki (LpAeq,T[jedn.]), 
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 równoważnego ciągłego poziomu dźwięku A w najbliższej pozycji pomiarowej "i", 

z uwzględnieniem głównej sprężarki powietrznej (Li
pAeq,T). 

Wartości dopuszczalne hałasu stacjonarnego dla pojazdów zwiększonych prędkości 

zostały przedstawione w Tabeli 5. 

Tabela 5 Wartości dopuszczalne hałasu stacjonarnego dla pojazdów zwiększonych 
prędkości [154], 

 
Wartości dopuszczalne hałasu ruszania dla pojazdów zwiększonych prędkości, 

dla maksymalnego poziomu dźwięku z korekcją A i stałą czasową FAST (LpAF,max), określone 

zostały na poziomie 80 dB. W przypadku hałasu przejazdu, maksymalne wartości dopuszczalne 

dla równoważnego ciągłego poziomu dźwięku A dla pojazdów zwiększonych prędkości przy 

prędkości 80 km/h, wynoszą 80 dB. Jednakże, gdy maksymalna prędkość eksploatacyjna 

pojazdu kolejowego jest większa niż 80 km/h i mniejsza niż 250 km/h, pomiary hałasu 

przejazdu należy wykonać dla prędkości 80 km/h oraz przy maksymalnej prędkości pojazdu. 

Zmierzone wartości hałasu przejazdu (LpAeq,Tp(Vtest)) dla obydwu prędkości należy 

znormalizować do prędkości odniesienia wynoszącej 80 km/h za pomocą zależność [154]:  

 L pAeq,Tp(80 km/h) = L pAeq,Tp(Vtest) – 30 * log (Vtest /80 km/h) (13) 

 

gdzie: 

Vtest   - zmierzona prędkość podczas pomiaru.  

 

Wartość znormalizowana nie może przekraczać wartości dopuszczalnej określonej 

dla prędkości 80km/h, tj. 80 dB. 

W przypadku hałasu stacjonarnego, ruszania oraz przejazdu pomiary poziomów 

dźwięku należy wykonać w odległości 7,5 m od osi toru i 1,2 m nad niweletą główki szyny. 

2.1.2. Wymagania techniczne w przepisach krajowych  

Podstawowe obowiązki przewoźników kolejowych określa Ustawa o transporcie 

kolejowym [189], zgodnie z którą przewoźnik zobowiązany jest spełniać warunki techniczne 

i organizacyjne zapewniające bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych. Minister 

właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, określa ogólne warunki techniczne 

Rodzaj taboru kolejowego LpAeq,T[jedn.] [dB] LipAeq,T [dB] 

Elektryczne zespoły 
trakcyjne 

65 68 
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eksploatacji pojazdów kolejowych, aby spełnione były m.in. warunki bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego. Niemniej jednak realizacja powyższych warunków, poprzez opracowanie 

przepisów wewnętrznych, leży w gestii przewoźnika kolejowego.  

W ramach pracy przeprowadzono weryfikację dokumentów określających ogólne 

warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych, tj. Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów 

kolejowych [157] oraz przepisy wewnętrzne przewoźnika kolejowego (w tym Instrukcję 

o utrzymaniu pojazdów trakcyjnych Bt-3 [63]) – Spółki PKP Intercity (jedynego przewoźnika 

w Polsce posiadającego pojazdy kolejowe zwiększonych prędkości). Analiza wykazała, 

że powyższe dokumenty nie określają wymagań technicznych związanych z ograniczaniem 

hałasu, wskazują jedynie wytyczne dotyczące modernizacji, utrzymania pojazdów kolejowych, 

a także struktury cyklu przeglądowo-naprawczego.  

Wymagania techniczne dla pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości zostały 

określone przez głównego zarządcę infrastruktury kolejowej w Polsce, tj. PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. w Tomie XVI - Wymagania dotyczące taboru narzucone przez infrastrukturę 

kolejową i obowiązujące specyfikacje TSI w opracowaniu pn. Standardy techniczne - 

szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości 

Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym 

pudłem) [170]. Dokument ten jest zestawieniem najważniejszych wymagań i wytycznych dla 

taboru kolejowego zawartych w specyfikacjach TSI. Poniżej zostały przedstawione wybrane 

wymagania techniczne odnoszące się do pojazdów zwiększonych prędkości, które rozszerzają 

Standardy TSI lub wprowadzają odmienne parametry lub wartości dopuszczalne.  

Standardy techniczne [170] definiują warunki bezpieczeństwa zapobiegające 

wykolejeniu się pojazdu szynowego, związanego z siłami występującymi w strefie kontaktu 

koło – szyna. Jednym z parametrów charakteryzujących to zjawisko jest ekwiwalentna 

stożkowatość, która umożliwia ustalenie najlepszego styku koła z szyną na torze prostym oraz 

na łukach o dużym promieniu. Ekwiwalentna stożkowatość definiowana jest jako tangens kąta 

stożkowego zestawu kołowego wyposażonego w koła stożkowe, których ruch poprzeczny 

na torze prostym i w łuku o dużym promieniu ma tę samą kinematyczną długość fali jak zestaw 

kołowy wyposażony w koła bez obręczy stożkowych. Wartość graniczna ekwiwalentnej 

stożkowatości dla zakresu prędkości od 160 km/h do 200 km/h wynosi 0,20. Wartości te oblicza 

się dla amplitudy (y) poprzecznego przemieszczenia zestawu kołowego, zgodnie z poniższą 

zależnością [170]:  
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 y = 3mm, jeśli (TG – SR) 7mm, 

y = [(TG – SR) – 1] / 2, jeśli 5mm (TG – SR) < 7mm, 

y = 2mm, jeśli (TG – SR) < 5mm 

(14) 

 

gdzie: 

TG – szerokość toru, 

SR – odległość między zarysami obrzeży kół zestawu kołowego.  

 

Dla rozjazdów i skrzyżowań nie wymaga się żadnej oceny ekwiwalentnej stożkowatości.  

Dodatkowo pojazdy kolejowe zwiększonych prędkości nie mogą przekraczać wartości 

granicznych sił poprzecznych działających na tor (tzw. kryterium Prud’homme’a) a także 

ilorazu poprzecznej i pionowej siły wywieranej przez koło w normalnych warunkach 

eksploatacyjnych (dla promienia łuku R ≥250 m), które zostały szczegółowiej opisane 

w rozdziale 2.1.1. 

Jedno z najważniejszych kryteriów systemu bezpiecznej eksploatacji pojazdów 

szynowych oparte jest na zależności statycznych w układzie koło-szyna, tj. kryterium relacji 

siły Y/Q [18]. Warunkiem bezpieczeństwa jest określenie wartości granicznych dla stosunku 

poprzecznej i pionowej siły wywieranej przez koło na torze zwichrowanym (dla promienia łuku 

R< 250 m) – tzw. kryterium Nadala [72, 73, 167].  Współczynnik ten określa się zgodnie 

z zależnością [72, 73, 167]: 

 𝑌

𝑄
=

tan 𝛾 − 𝜇

1 + 𝜇 ∗ tan 𝛾
 (15) 

 

gdzie: 

μ – współczynnik tarcia pomiędzy kołem i szyną, 

γ – kąt pochylenia obrzeża koła. 

 

Kąt pochylenia obrzeża koła dla większości kursujących pojazdów został przyjęty jako 

γ = 70o, natomiast współczynnik tarcia pomiędzy kołem a szyną jako μ = 0,36, co sprawia, 

że wartość graniczna dla ilorazu poprzecznej i pionowej siły wywieranej przez koła na torze 

zwichrowanym wynosi (Y/Q) ≤ 1,2.  

Kolejnym warunkiem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy jest kryterium 

dopuszczalnego obciążenia pionowego koła na szynę, które dla pojazdów zwiększonych 
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prędkości (190 < V ≤ 250) nie może być większe niż 180 kN.  Zgodnie normą EN14363 [116] 

kryterium to przyjmuje postać: 

 𝑄 , = 90 + 𝑄  (16) 

 

gdzie:  

Q0– maksymalny nacisk koła na szyny podczas jazdy (wyrażony w kN).  

 

Kolejnym kryterium wymienionym w [170] jest wymóg ograniczający quasi-statyczną 

siłę pionową oddziaływania koła na szynę na łukach w warunkach niedomiaru i nadmiaru 

przechyłki do wartości nie większej niż 145 kN (Qqst,lim).  

W celu zminimalizowania zużywania się szyn na łukach wprowadzono również 

dodatkowe kryterium ograniczające quasi-statyczną siłę prowadzącą (Yqst), której wartość 

zgodnie z normą EN 14363 [116] wynosi Yqst = 60 kN. 

Kluczowe znaczenie, wpływające na bezpieczeństwo przeciw wykolejeniu oraz 

na dynamiczne zachowanie się pojazdu kolejowego, mają parametry zestawu kołowego 

(określone w Tabeli 3), jak i samego koła, którego profil musi spełniać następujące wymagania:  

 kąt pochylenia obrzeża wynoszący co najmniej 67o, 

 kąt stożkowy mieszczący się w granicach od 3,7o do 8,5o,  

 wartość graniczna zbieżności równoważnej wynosząca 0,25.  

Nominalny statyczny nacisk osi na tor dla pojazdów zwiększonych prędkości powinien 

wynosić do 20 ton. Pomiary nominalnego statycznego nacisku osi na tor należy wykonywać 

z normalnym obciążeniem użytecznym, ze wszystkimi materiałami zużywalnymi w ilości 2/3 

(np. paliwo, piasek), niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi (np. smary, czynniki 

chłodzące) a także z całym personelem pociągu. 

Całkowita masa pociągu, tj. maksymalny całkowity statyczny nacisk osi pociągu, nie 

może przekraczać 1 000 ton, którą należy uzyskać poprzez zależność: 

 M = P1 +P2+Pn *1,02 (17) 
gdzie: 

M – całkowity statyczny nacisk osi pociągu; 

P1+P2+Pn– suma wszystkich nominalnych statycznych nacisków osi danego pociągu. 
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W przypadku maksymalnego statycznego nacisku pojedynczej osi,  wartość jej nie może 

być mniejsza niż 5 ton. Współczynnik maksymalnego statycznego nacisku pojedynczej osi 

określa się zgodnie z poniższą zależnością:  

 Pn = P*1,04 (18) 
 

gdzie: 

Pn – statyczny nacisk pojedynczej osi; 

P – nominalny statyczny nacisk pojedynczej osi. 

 

Różnice między poszczególnymi naciskami koła tego samego wózka lub zespołu 

biegowego nie może przekraczać 6% przeciętnego nacisku koła tego wózka lub zespołu 

biegowego.  

W celu zapewnienia pozostania taboru wewnątrz infrastrukturalnej skrajni, 

w standardach określono maksymalne zewnętrzne wymiary – tzw. obwiednie (skrajnie) 

kinematyczne. Skrajnia kinematyczna pozwala wskazać miejsca najbardziej oddalone 

od środka współrzędnych normalnych, w których mogą znajdować się różne elementy 

pojazdów, przy uwzględnieniu najbardziej niekorzystnych położeń osi na torze, luzu 

poprzecznego i przesunięć quasi-statycznych związanych z charakterystyką taboru oraz toru.  

Standardy techniczne określają podstawowe parametry dla następujących skrajni: 

 G1 (zgodnie z kartą UIC 505-1) 

 GA, 

 GB, 

 GC. 

Kinematyczny zarys odniesienia G1 uznawany jest za skrajnię docelową, która przyjęta 

jest na wszystkich liniach kolejowych Unii Europejskiej, poza Wielką Brytanią. Skrajnia GC 

natomiast określa minimalne wartości obrysu skrajni.  

Dokument definiuje również kwestie dotyczące współrzędnych normalnych, które 

„odnoszą się do ortogonalnych osi wyznaczonych na płaszczyźnie normalnej do osi nominalnie 

usytuowanego toru. Jedna z tych osi, czasami nazywana poziomą, stanowi przecięcie tak 

określonej powierzchni z poziomem powierzchni tocznej główki szyny, druga pada prostopadle 

do tego przecięcia w miejscu oddalonym na jednakową odległość od obydwu szyn”5 (Rys.5). 

 

 
5 Standardy techniczne Spółki PKP PLK [170], s. 27-28; 
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Rys. 12 Wytyczanie współrzędnych normalnych [170] 

  

W Tabeli 6 przedstawiono zestawienie wybranych podstawowych wymagań 

dla pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości, poruszających się z maksymalną 

prędkością do 200 km/h. 

Tabela 6 Podstawowe wymagania dla pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości 

(do prędkości 200 km/h) [170] 

Parametr 
Wymagania 

minimalne 

Wymania 

maksymalne 

Oddziaływanie dynamiczne na tor [(Y/Q)lim]  0,8 

Dynamiczne obciążenie kół (V > 190)   180 kN 

Ekwiwalentna stożkowatość (V ≥ 190)   0,25 

Skrajnia  kinematyczna G1, GA, GB, GC 

Hałas przejazdu pociągu zespolonego   88 dB(A) 

Skuteczność hamowania zasadniczego dla V = 200-170 km/h  0,6 m/s2  

Skuteczność hamowania awaryjnego dla V = 200-170 km/h  1,05m/s2  

Nachylenie toru dla utrzymania pociągu przy pomocy 

hamulca  
 35 ‰ 

Prędkość powietrza na poboczu toru dla 190 ≤ V < 250 km/h   22 m/s 

Prędkość powietrza na peronie dla V = 200 km/h   15,5 m/s 

Zmiany ciśnienia na wolnej przestrzeni dla pociągu  720 Pa  

Maksymalne niewyważenie zestawu kołowego x  75 gm 

Rezystancja elektryczna zestawu kołowego  0,01 Ω 

Statyczny nacisk osi dla zespołów trakcyjnych  ≥5 t ≤  20t 
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2.2. Technologia budowy drogi kolejowej dla zwiększonych prędkości 

Główny zarządca linii kolejowych w Polsce - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

przewiduje utworzenie szybkich połączeń pasażerskich pomiędzy największymi 

aglomeracjami w Polsce. Do najważniejszych połączeń należy zaliczyć budowę/modernizację 

linii kolejowych: 

 budowa nowego połączenia Warszawa – CPK – Łódź – Wrocław/Poznań – prędkość 

ok. 300km/h; 

 modernizacja linii kolejowej nr 4 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) 

– obecna prędkość 200 km/h na znacznej części linii (docelowo 250 km/h); 

 modernizacja połączeń Warszawa – Gdańsk (częściowo zrealizowane), Warszawa – 

Białystok, Wrocław – Poznań – Szczecin – prędkość 200 km/h [142]. 

Rozwój linii kolejowych wymaga budowy lub modernizacji istniejącej infrastruktury 

do obowiązujących wymagań określonych w przepisach europejskich oraz krajowych. 

W rozdziale opisano wybrane regulacje z punktu widzenia oddziaływań akustycznych 

określające wymagania dla infrastruktury kolejowej przeznaczonej dla pojazdów zwiększonych 

prędkości.  

2.2.1. Wymagania techniczne na poziomie europejskim 

Głównym dokumentem ustanawiającym ogólne wymagania dla systemu kolei w Unii 

Europejskiej  jest Dyrektywa 2016/797 [42] w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii 

Europejskiej. Wprowadza ona warunki dotyczące projektowania, budowy, modernizacji, 

odnowienia, eksploatacji i utrzymania sieci kolejowej, które należy spełnić, aby osiągnąć 

interoperacyjność w obrębie systemu kolei w Unii Europejskiej. Dokument ten określa 

wymagania oraz przepisy dla poszczególnych podsystemów, w tym dla podsystemu 

infrastruktura, dotyczących składników interoperacyjności, interfejsów, procesów oraz 

warunków niezbędnych do osiągnięcia całkowitej zgodności systemu kolei Unii Europejskiej 

z wymaganiami interoperacyjności.  

Do unijnej sieci kolei dużych prędkości zalicza się [9]: 

a) specjalnie wybudowane linie dużych prędkości, przeznaczone generalnie 

dla prędkości równych lub przekraczających 250 km/h;  

b) specjalnie zmodernizowane linie dużych prędkości przeznaczone dla prędkości 

rzędu 200 km/h; 
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c) specjalnie zmodernizowane linie dużych prędkości, posiadające szczególne cechy 

będące rezultatem ograniczeń związanych z topografią, rzeźbą terenu 

i planowaniem urbanistycznym, na których to liniach prędkość musi być 

dostosowywana w każdym przypadku. Ta kategoria obejmuje również linie łączące 

sieci dużych prędkości oraz sieci konwencjonalne, linie przebiegające przez 

dworce, dostęp do terminali, lokomotywowni itp., z których korzysta tabor dużych 

prędkości poruszający się z prędkością konwencjonalną;  

d) konwencjonalne linie przeznaczone dla ruchu pasażerskiego; 

e)  konwencjonalne linie przeznaczone dla ruchu mieszanego (pasażerskiego 

i towarowego);  

f) konwencjonalne linie przewidziane na potrzeby przewozów towarowych;  

g) pasażerskie węzły przesiadkowe;  

h) towarowe centra logistyczne łącznie z terminalami intermodalnymi;  

i) linie łączące powyższe elementy. 

Do przedmiotowej sieci kolei zalicza się również systemy zarządzania ruchem 

kolejowym, wszelkie urządzenia telekomunikacyjne i przetwarzające dane związane z obsługą 

przewozów pasażerskich i towarowych na sieci, w celu zapewnienia bezpiecznego 

i efektywnego jej funkcjonowania.   

Aspekty oraz składniki odnoszące się do interoperacyjności w zakresie podsystemu 

infrastruktura obejmują następujące jej elementy: tory, rozjazdy, przejazdy, obiekty 

inżynierskie, elementy stacji powiązane z systemem kolei (np. perony, systemy informacyjne, 

toalety, rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym) a także 

urządzenia zapewniające bezpieczeństwo oraz ochronę.  

Najważniejsze wymagania dla infrastruktury kolei zwiększonych prędkości określone 

zostały w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności dla podsystemu 

Infrastruktura [150]. Dokument zawiera specyfikacje funkcjonalne i techniczne, jakie muszą 

być spełnione przez podsystem. Określa również składniki interoperacyjności oraz interfejsy 

objęte przepisami europejskimi (w tym normami), które konieczne są do osiągnięcia 

interoperacyjności w ramach systemu kolei.  

Każdemu elementowi sieci kolejowej Unii przypisuje się jedną lub kilka kategorii linii 

w zależności od rodzaju prowadzonego ruchu (pasażerski, towarowy, mieszany). 

Kategoryzacja linii zależy od rodzaju ruchu (kod ruchu), który określany jest poprzez parametry 

eksploatacyjne:  

 skrajnię, 



53 
 

 nacisk osi, 

 prędkość na linii, 

 długość pociągu, 

 długość użytkowa peronu. 

Parametry eksploatacyjne dla wybranych rodzajów ruchu pasażerskiego przedstawiono 

poniżej w Tabeli 7. 

Tabela 7 Parametry eksploatacyjne dla wybranych rodzajów ruchu pasażerskiego [150] 

Kod 

ruchu 
Skrajnia 

Nacisk osi6  

[t] 

Prędkość na linii  

[km/h] 

Długość użytkowa 

peronu  

[m] 

P1 GC 17 250-350 400 

P2 GB 20 200-250 200-400 

P3 DE3 22,5 120-200 200-400 

P4 GB 22,5 120-200 200-400 

 

Niniejsze Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności [150] definiują podstawowe 

parametry linii kolejowych, do których zalicza się: 

a) układ linii: 

 skrajnia budowli,  

 odległość między osiami torów, 

 maksymalne pochylenia, 

 minimalny promień łuku poziomego,  

 minimalny promień łuku pionowego, 

b)  parametry toru: 

 nominalna szerokość toru,  

 przechyłka, 

 niedobór przechyłki, 

 nagła zmiana niedoboru przechyłki, 

 stożkowatość ekwiwalentna, 

 profil główki szyny w przypadku toru szlakowego,  

 
6  Nacisk osi opiera się na masie projektowej bez obciążenia użytkowego dla czołowych jednostek napędowych 
oraz masie pojazdu przy normalnym obciążeniu użytkowym w przypadku pojazdów zdolnych do przewożenia 
ładunku użytecznego, pasażerów lub bagażu. 
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 pochylenie poprzeczne szyny, 

c) rozjazdy i skrzyżowania: 

 geometria rozjazdów i skrzyżowań, 

 wykorzystanie ruchomych dziobów krzyżownic, 

 maksymalny odcinek bez prowadzenia, 

d) wytrzymałość toru na przykładane obciążenia: 

 wytrzymałość toru na obciążenia pionowe, 

 wzdłużna wytrzymałość toru, 

 poprzeczna wytrzymałość toru, 

e) wytrzymałość budowli na obciążenie ruchem: 

 wytrzymałość nowych mostów na obciążenie ruchem, 

 ekwiwalentne obciążenia pionowe w przypadku nowych budowli ziemnych 

oraz skutków parcia gruntu na nowe budowle, 

 wytrzymałość nowych budowli znajdujących się nad torami lub przy torach, 

 wytrzymałość istniejących mostów oraz budowli ziemnych na obciążenie 

ruchem, 

f) progi natychmiastowego działania w przypadku wad w geometrii toru: 

 próg natychmiastowego działania w przypadku nierówności poprzecznych,  

 próg natychmiastowego działania w przypadku nierówności podłużnych, 

 próg natychmiastowego działania w przypadku wichrowatości toru, 

 próg natychmiastowego działania w przypadku szerokości toru jako usterki 

pojedynczej, 

 próg natychmiastowego działania w przypadku przechyłki, 

 próg natychmiastowego działania w przypadku rozjazdów i skrzyżowań, 

g) perony: 

 długość użytkowa peronu, 

 wysokość peronu, 

 odległość peronu od osi toru, 

 położenie toru w planie wzdłuż peronów, 

h) bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) oraz środowisko: 

 maksymalne zmiany ciśnienia w tunelach, 

 skutki wiatrów bocznych, 

 działanie sił aerodynamicznych na tor na podsypce, 
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i) przepisy eksploatacyjne: 

 znaki położenia,  

 eksploatacyjna wartość stożkowatości ekwiwalentnej, 

j) urządzenia stacjonarne do technicznej obsługi pociągów: 

 ogólne, 

 opróżnianie toalet, 

 urządzenia do czyszczenia pociągów z zewnątrz, 

 uzupełnianie wody, 

 tankowanie, 

 zasilanie energią elektryczną do celów nietrakcyjnych. 

Poniżej (Tabela 8) zostały przedstawione wybrane wymagania w zakresie 

podstawowych parametrów. 

Tabela 8 Wybrane wymagania w zakresie podstawowych parametrów [150] 

 

 

Minimalna nominalna odległość pozioma między osiami torów 3,80 

Maksymalne pochylenia  2,5 mm/m 

Minimalny promień łuku poziomego < 150 m 

Minimalny promień wypukłego łuku pionowego  Min. 500 m 

Minimalny promień wklęsłego łuku pionowego Min. 900 m 

Przechyłka na podsypce tłuczniowej 180 mm 

Maksymalny niedobór przechyłki 153 mm 

Nagła zmiana niedoboru przechyłki 125 mm 

Dopuszczalne wartości projektowe stożkowatości ekwiwalentnej 0,25 

Pochylenie poprzeczne szyny Od 1/20 do 1/40 

Wzdłużna wytrzymałość toru, równoważna siłom powstającym 
na skutek hamowania 

2,5m/s2 

Próg natychmiastowego działania w przypadku szerokości toru 1428 – 1463 mm 

Dopuszczalna maksymalna przechyłka eksploatacyjna  190 mm 

Długość użytkowa peronu 200-400 m 

Nominalna wysokość peronu 
550 mm lub 760 
mm 

Maksymalna różnica ciśnienia w tunelach  10 kPa 
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Górną część skrajni budowli ustala się na podstawie parametrów określonych 

w Tabeli 7, zaś dolną jej część, zgodnie z normą  EN 15273-3:2013 [117], określoną jako GI2 

(Rys. 13). W przypadku, gdy tory kolejowe wyposażone zostały w hamulce torowe, zgodnie 

z powyższą normą w dolnej części skrajni budowli zastosowanie ma skrajnia GI1.  

 
Rys. 13 Skrajnia budowli GI2 – dolna część  do wysokości 0,4 m [117] 

 

W przypadku nowobudowanych linii kolejowych o dozwolonej prędkości od 160 km/h 

do 200 km/h, minimalna nominalna odległość pozioma między osiami torów wynosi 3,80 m. 

Kształt profilu główki szyny dla toru szlakowego (Rys. 14) musi spełniać poniższe 

parametry: 

 nachylenie powierzchni bocznej główki szyny w zakresie między linią pionową 

a 1/16 względem pionowej osi główki, 

 odległość pionowa między powierzchnią toczną główki szyny a górnym krańcem 

bocznego pochylenia wynosi mniej niż 20 mm, 

 promień na krawędzi tocznej szyny wynosi co najmniej 12 mm, 

 odległość pozioma między wierzchołkiem szyny a punktem styczności mieści się 

w zakresie 31 – 37,5 mm [150]. 
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Rys. 14 Profil główki szyny [150] 

 

2.2.2. Wymagania techniczne w przepisach krajowych 

Podstawowe obowiązki zarządców kolejowych określa Ustawa o transporcie 

kolejowym [189], zgodnie z którą zarządca infrastruktury kolejowej zobowiązany jest spełniać 

warunki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego 

na zarządzanych liniach kolejowych.  

Podstawowym dokumentem określającym wymagania techniczne dla linii kolejowych 

w Polsce, w tym dla linii zwiększonych prędkości, jest Rozporządzenie Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie [161]. Poniżej zostały 

przedstawione wybrane zagadnienia określone w przedmiotowym dokumencie.  

W celu ułatwienia określenia warunków technicznych rozporządzenie [161] 

wprowadzona podział budowli kolejowych na: 

a) kolejowe budowle drogowe: 

 drogi szynowe, z elementem konstrukcyjnym, po którym porusza się pojazd 

kolejowy, 

 obiekty inżynieryjne, 

 urządzenia zasilania elektrotrakcyjnego, 

b) kolejowe budowle towarzyszące: 
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 budowle i urządzenia związane z obsługą przewozów osób i rzeczy, 

 obiekty zaplecza technicznego, 

 budowle i urządzenia telekomunikacyjne oraz sterowania ruchem kolejowym, 

 elementy elektroenergetyki nietrakcyjnej i sieci technicznej. 

Zgodnie z rozporządzeniem [161] koleje zwiększonych prędkości należy zaliczyć 

do magistralnych linii kolejowych normalnotorowych, tj. na których odległość pomiędzy 

główkami dwóch szyn wynosi 1435 mm, mierząc 14 mm poniżej górnej powierzchni tocznej. 

Klasyfikacja linii kolejowych odbywa się na podstawie parametrów eksploatacyjnych, 

określonych w Tabeli 9. Spełnienie minimum jednego z warunków określonych 

w przedmiotowej tabeli umożliwia zakwalifikowanie linii do danej kategorii. W trakcie procesu 

kwalifikacji należy również  wziąć pod uwagę inne czynniki, w tym m.in.: wymagania 

przewozowe, ukształtowanie trasy, standardy konstrukcyjne linii, zamontowane systemy 

(np. telekomunikacyjne, sterowania ruchem).  

Tabela 9 Parametry eksploatacyjne linii kolejowych dla ruchu pasażerskiego [161] 

Kategoria linii 
Obciążenie  
przewozami 
T [Tg/rok] 

Prędkość maks. 
Vmax   [km/h] 

Magistralne (0) T≥ 25 120 < Vmax ≤ 250 
Pierwszorzędne (1) 10 ≤ T < 25 80 < Vmax ≤ 120 

Drugorzędne (2) 3≤ T < 10 60 < Vmax ≤ 80 

Znaczenia miejscowego (3) T < 3 Vmax   ≤ 60 

 

W celu określenia standardów konstrukcyjnych nawierzchni oraz warunków w zakresie 

utrzymania, w rozporządzeniu [161] wprowadzono również 6 kategorii klasyfikacji torów 

kolejowych (Tabela 10). Zgodnie z parametrami eksploatacyjnymi (dopuszczalna prędkość 

pociągów) linie kolejowe zwiększonych prędkości zalicza się do 0 klasy technicznej torów.  

Klasyfikacja techniczna torów do danej kategorii odbywa się na podstawie jednego 

z parametrów określonych w Tabeli 10, przy czym podczas dokonywania wyboru parametru 

należy przeprowadzić analizę niezawodności, dostępności i podatności utrzymaniowej 

na podstawie normy PN-EN50126 [123], parametrów linii kolejowych określonych m.in. 

w Tabeli 9. Decyzję o zakwalifikowaniu toru do danej klasy podejmuje zarządca infrastruktury 

kolejowej. 
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Tabela 10 Parametry eksploatacyjne klasyfikacji torów kolejowych [161] 

Kategoria 
torów 

Parametry eksploatacyjne 
Dopuszczalna 

prędkość pociągów 
[km/h] 

Obciążenie 
przewozami [Tg/rok] 

0 250 nienormowane 

1 
120 
140 
160 

powyżej 25 

2 
80 
100 

16-25 

3 
70 
80 

9-15 

4 
60 
70 

4-8 

5 
30 
40 

0-3 

 

Podtorze kolejowe, w zależności od ukształtowania terenu, może zostać wykonane 

w formie nasypu lub przekopu. Do wykonania podtorza kolejowego należy wykorzystać grunty 

odpowiednio uformowane, wzmocnione oraz zabezpieczone przed warunkami 

meteorologicznymi, hydrologiczno-geologicznymi oraz eksploatacyjnymi, które zapewnią 

m.in.: 

 odpowiednią dla danej kategorii linii wytrzymałość, 

 niezmienność kształtu pomimo wpływu niekorzystnych warunków, 

 odpowiednią wytrzymałość na odkształcenia trwałe i sprężyste powstające w wyniku 

oddziaływań dynamicznych, 

 wymiary górnej części podtorza (torowiska) odpowiadające danej kategorii linii [161].  

Parametry podtorza kolejowego powinny uwzględniać kwestie związane z przebiegiem 

trasy, w tym przede wszystkim jej kategorii, liczby torów, lokalizacji i położenia (w planie 

i w profilu) a także rodzaju toru, podkładów czy grubości podsypki. 

Przekrój poprzeczny podtorza i nawierzchni (przekrój normalny) dla wszystkich 

sklasyfikowanych linii kolejowych powinien uwzględniać poniższe warunki: 

 pochylenie poprzeczne torowiska od 3% do 5% względem osi toru, 

 zachowanie ławy torowiska pomiędzy krawędzią dolną konstrukcji nawierzchni 

a krawędzią torowiska, 

 pochylenie skarp podtorza, aby zapewnić odpowiednią ich stateczność, 
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 zapewnienie odprowadzenia wód opadowo-roztopowych do cieków bądź kanalizacji 

poprzez rowy lub/i inne urządzenia odwadniające [161]. 

Przejście między przekrojami poprzecznymi podtorza o różnych wymiarach powinno 

odbywać się stopniowo na długości minimum 5 m. Zmiany konstrukcyjne górnych części 

podtorza muszą odbywać się łagodnie na długości nie mniejszej niż 20 m wzdłuż osi toru.  

Konstrukcja nawierzchni kolejowej powinna być dostosowana do parametrów 

eksploatacyjnych linii kolejowej, określonych m.in. w Tabeli 9 oraz Tabeli 10. Wymagania 

konstrukcyjne nawierzchni kolejowej określają standardy dla poszczególnych typów szyn, 

typów i rodzajów podkładów, rodzaju przytwierdzeń, złączek oraz rodzaju podsypki, 

dopuszczonych do stosowania w torach określonej klasy. Dla przyjętych klas torów standardy 

konstrukcyjne nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki określane są przez zarządcę 

infrastruktury.  

Podstawowym elementem nawierzchni kolejowej są szyny o normatywnej długości 

(nie krótszej niż 6 m) łączone ze sobą na stałe za pomocą złączek (tor klasyczny) lub przy 

pomocy zgrzewania elektrooporowego lub spawania (tor bezstykowy) i przytwierdzone 

do podkładów.  

Na liniach kolei zwiększonych prędkości stosowanym rozwiązaniem jest tor 

bezstykowy. Zgodnie z rozporządzeniem [161], z torem bezstykowym mamy do czynienia, gdy 

długość odcinka toru z szynami zgrzewanymi lub spawanymi wynosi więcej niż 180 m. 

Rozwiązanie to można stosować również w pozostałych klasach torów, gdy zachowane zostaną 

podstawowe parametry techniczne: 

 najmniejszy promień łuku poziomego toru powinien wynosić w torach głównych 

i głównych dodatkowych wszystkich kategorii linii  500 m na podkładach 

drewnianych i 450 m na podkładach betonowych, zaś na torach stacyjnych – 300 m, 

 tor bezstykowy nie może zaczynać się i kończyć na krzywej przejściowej, 

 układanie toru bezstykowego może odbywać się jedynie w miejscach, w których 

podtorze nie wykazuje tendencji do trwałych odkształceń,  

 przytwierdzanie szyn do podkładów powinno być wykonywane wyłącznie 

w temperaturze neutralnej (od +15°C do +30°C, mierzonej w szynie).  

Rozjazdy i skrzyżowania torów powinny odpowiadać typom szyn w torach oraz 

wymaganiom konstrukcyjnym nawierzchni określonych dla poszczególnych klas 

torów. W skład nawierzchni torów i rozjazdów bezstykowych wchodzą:  

 szyny  o masie minimalnej 46 kg./m, zgodne z normą PN-EN 13674-1 [115], 
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 przytwierdzenia sprężyste lub pośrednie, 

 podkłady i podrozjazdnice, 

 podsypka tłuczniowa ze skał naturalnych o szerokości korony pryzmy za czołami 

podkładów nie mniejszej niż 0,40 m. 

Odległość pomiędzy osiami torów (rozstaw torów) ustalany jest na podstawie 

obowiązującej na danej linii kolejowej skrajni budowli. W przypadku linii dwutorowej wartość 

ta nie powinna być jednak mniejsza niż 4 m. W przypadku trudnych warunków terenowych 

dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 3,5 m, po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą 

infrastruktury.  

Minimalne promienie łuków dla danej kategorii linii kolejowej zostały przedstawione 

w Tabeli 11. W przypadku nowobudowanych linii kolejowych, zaliczanych do klasy 0 

(magistralne), na których przewidziany jest ruch pociągów z prędkościami większymi niż 

160 km/h, minimalny promień łuku wynosi 4000 m, zaś na liniach modernizowanych – 2000 m. 

Tabela 11 Minimalne promienie łuku dla poszczególnych kategorii linii kolejowych [161] 

Kategoria linii kolejowej 
Minimalne promienie łuku w dla danego terenu [m] 

nizinny podgórski górski 

magistralna 1400 1200 600 

pierwszorzędna 1200 600 400 

drugorzędna 600 400 300 

znaczenia miejscowego 400 250 200 

 

Istotnym dokumentem określającym wymagania techniczne dla kolei zwiększonych 

prędkości są „Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 

budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)/ 

250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem)” [170], opracowane przez głównego zarządcę 

infrastruktury kolejowej w Polsce – Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Opracowanie określa 

przepisy dla budowy i modernizacji linii kolejowych, w celu ujednolicenia ich do standardów 

europejskich obowiązujących na liniach kolejowych zaliczanych do Transeuropejskiej Sieci 

Transportowej – TEN-T. Szczegółowe warunki techniczne zostały określone 

dla poszczególnych elementów infrastruktury kolejowej:  

 droga szynowa, 

 skrajnia budowlana linii kolejowych,  

 kolejowe obiekty inżynieryjne,  
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 urządzenia trakcji elektrycznej / elektroenergetyki trakcyjnej, 

 elektroenergetyka nietrakcyjna, 

 sygnalizacja, sterowanie i kierowanie ruchem, 

 telekomunikacja, 

 detekcja stanów awaryjnych taboru, 

 kompatybilność elektromagnetyczna (emc), 

 skrzyżowania w poziomie szyn oraz drogi równoległe, 

 budowle, 

 budynki, 

 skrzyżowania i osłona linii, 

 wymagania dotyczące taboru narzucone przez infrastrukturę kolejową i obowiązujące 

specyfikacje TSI. 

Dokument określa wymagania dla pasażerskich (P), towarowych (T) oraz mieszanych 

(M) linii kolejowych z rozróżnieniem na dopuszczalne prędkości na tych liniach. W nienijszym 

rozdziale opisano wybrane parametry dla linii P200 (ruch pasażerski) oraz dla linii M200 (ruch 

mieszany), które można zaliczyć do linii zwiększonych prędkości (dopuszczalna prędkość 

wynosi 200 km/h).  

Dla obydwu typów linii nominalny statyczny nacisk osi dla zespołu trakcyjnego, wynosi 

20 ton. Maksymalny statyczny nacisk pojedynczej osi nie może być większy od nominalnego 

statycznego nacisku pojedynczej osi zwiększonego o 4%, zaś maksymalny nacisk osi pociągu 

nie może być większy niż suma wszystkich nominalnych statycznych nacisków osi danego 

pociągu powiększona o 2% [170]. 

Nominalne obciążenie rozłożone na 1 m bieżący toru wynosi 8,0 t/m (dla obydwu 

rodzajów linii). Dodatkowo w przypadku linii o ruchu mieszanym (M200) przy obciążeniu 

zwiększonym do 8,8 t/m zarządca infrastruktury kolejowej może zezwolić na zastosowanie 

zwiększonego nacisku osi wagonu towarowego do 25 ton [170].   

Podczas tworzenia profilu prędkości dla nowobudowanej lub modernizowanej linii 

kolejowej należy uwzględnić m.in.: prędkość maksymalną pociągów pasażerskich 

i towarowych dla danego typu linii, profil podłużny, lokalizację miejsc zatrzymywania się 

pociągów oraz możliwości korekty osi toru (tzw. prostowanie łuków). Prędkość dla danego 

typu linii powinna być możliwa na jak najdłuższych odcinkach. Dla kolei zwiększonych 

prędkości minimalna długość odcinków powinna wynosić 20 km. Długość jednego z odcinków 

nie powinna być jednak krótsza niż 12 km. Zaleca się, aby sumaryczna długość odcinków dla 
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nowobudowanych linii zwiększonych prędkości nie była mniejsza niż 85% całej jej długości 

oraz minimum 50% całej długości w przypadku modernizacji, W sytuacji trudnych warunków 

terenowych lub w innych uzasadnionych przypadkach długości te mogą zostać zmniejszone 

kolejno do 75% i 40%.  

Minimalna długość głównych torów zasadniczych oraz minimum jednego toru 

głównego dodatkowego dla linii P200 powinna zapewnić przyjmowanie pociągów o długości 

400 m, zaś w przypadku linii M200 długość ta powinna wynieść 750 m. Dodatkowo na stacjach 

powyższe długości torów zaleca się zwiększyć o 25 m, uwzględniając dodatki wybiegowe 

i obserwacyjne.  

Lokalizacja posterunków ruchu na budowanej lub modernizowanej linii kolejowej 

powinna wynikać z przewidywanego natężenia ruchu (par pociągów/dobę), struktury ruchu 

oraz obsługi miejscowej wynikającej z przewozów towarowych. Posterunki ruchu służące 

do wyprzedzania pociągów powinny być rozmieszczone równomiernie (w miarę możliwości). 

Szczegółowe informacje dotyczące rozmieszczenia posterunków ruchu oraz wymagania 

dla układów torowych zostały przedstawione w Tabeli 12. 

Tabela 12 Rozmieszczenie posterunków ruchu oraz wymagania dla układów torowych [170] 

Typ linii P200 M200 

Odległość między stacjami [km] 
minimalna 20 8 
maksymalna 40 20 

Odległość między posterunkami 
umożliwiającymi zmianę toru [km] 

minimalna 10 8 
maksymalna 20 20 

Minimalna liczba torów głównych dodatkowych na 
stacjach  

1 2 

Liczba torów głównych z krawędziami 
peronowymi 

zasadnicze 2 2 
dodatkowe 1 2 

 

Liczba torów głównych zasadniczych powinna być taka sama jak liczba torów 

szlakowych wchodzących do stacji. Dla dwutorowej linii zwiększonych prędkości o ruchu 

pasażerskim (P200), stacje kolejowe powinny być wyposażone w przynajmniej jeden tor 

główny dodatkowy, służący do wyprzedzania. W przypadku linii o ruchu mieszanym stacje 

powinny posiadać dwa tory główne dodatkowe, rozmieszczone po obu stronach torów 

głównych zasadniczych (po jednym dla każdego kierunku).  

Na odcinakach prostych oraz łukach o promieniu powyżej 4000 m odległość między 

osiami torów szlakowych i torów głównych dla obydwu typów linii, przy niezabudowanych 

międzytorzach, powinna wynosić minimum 4 metry. Zalecane pochylenie podłużne dla linii 
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typu P200 powinno wynosić 6 ‰, natomiast maksymalne pochylenie 35‰. Dla linii M200 

powyższe wartości wynoszą odpowiednio: 6‰ oraz 20‰7.  

Zgodnie z [170] zalecana wartość minimalnego promienia łuku poziomego dla linii 

P200 powinna wynosić 2000 m. W przypadku trudnych warunków wartość ta może zostać 

zmniejszona do 1750 m. Dla linii M200 wartości te wynoszą kolejno 2 600 m i 2 200 m. 

Promienie łuków pionowych (poza rozjazdami) dla obydwu typów linii powinny wynosić 

20 000 m, zaś w trudnych warunkach promień może zostać zmniejszony do 14 000 m. 

 Nominalna szerokość toru na odcinkach prostych oraz łukach, których promień jest 

większy niż 249 m, wynosi 1435 mm. Dla mniejszych promieni łuków tory powinny zostać 

poszerzone, zgodnie z poniższymi wartościami [170]:  

 dla łuków o promieniu 200 m ≤ R < 250 m o 10 mm, 

 dla łuków o promieniu 180 m ≤ R < 200 m  o 15 mm, 

 dla łuków o promieniu 160 m ≤ R < 180 m  o 20 mm, 

 dla łuków o promieniu R < 160 m o 25 mm. 

Minimalna wartość przechyłki dla toru w łuku wynosi 20 mm, zaś maksymalna wartość 

nie może przekroczyć 150 mm. Dla obydwu typów linii możliwe jest uzyskanie odstępstwa 

od powyższych parametrów, lecz wartość maksymalnej przechyłki nie może przekraczać: 

dla linii P200 – 180 mm, zaś dla linii M200 – 160 mm. Dla łuków o promieniu mniejszym niż 

290 m maksymalną wartość przechyłki określa się zgodnie z poniższą  zależnością [170]: 

 

 
𝐻 ≤  

𝑅 − 50

1,5
 (19) 

gdzie: 

H – przechyłka [mm], 

R – promień łuku [m]. 

Tory szlakowe oraz tory stacyjne (główne i główne dodatkowe) sklasyfikowane 

są do jednej z sześciu kategorii technicznych torów. Dla każdej kategorii określone zostały 

wymagania konstrukcyjne oraz dopuszczalne odchyłki od nominalnych wymiarów. Zgodnie 

z dokumentem [170] tory na liniach kolejowych zwiększonych prędkości zostały 

sklasyfikowane do klasy 0. Standardy konstrukcyjne dla danej klasy toru określają minimalne 

wymagania techniczne dla jego poszczególnych elementów, tj.: typ szyn, podkładów, 

przytwierdzeń, rozstaw podkładów oraz grubość podsypki, wraz z podaniem parametrów 

 
7 W sytuacji, gdy długość odcinka o takim pochyleniu nie przekracza 3 km. 
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technicznych tych elementów. Standardy konstrukcyjne, ujednolicone dla klasy torów 0, 

zostały przedstawione w Tabeli 13. 

Tabela 13 Ujednolicone standardy konstrukcyjne dla klasy torów 0 [170] 

Wariant 
Typ 
szyn 

Typ podkładów 
Rozstaw 

podkładów 
[m] 

Typ 
przytwierdzenia 

szyn 

Grubość 
warstwy 
podsypki 

0.1 
60E1 
nowe 

PS-93 
PS-94 

0,60 SB 0,35 

0.1 
60E1 
nowe 

drew. twarde kszt. E2 
gr. 2(IB) 

drew. twarde kszt. E4 
gr. 2(IIB) 

0,60 Skl, K 0,30 

 

Zabudowane szyny w torach szlakowych oraz głównych zasadniczych i dodatkowych, 

na których będzie prowadzony ruch z prędkością V ≥ 80 km/h, powinny zostać poddane 

szlifowaniu. Dla obydwu typów linii powinna zostać zastosowana nowa podsypka, klasy I 

i gatunku 1.  

Dobór rozjazdów w torach powinien być dostosowany do maksymalnej prędkości oraz 

wymaganej prędkości jazdy na odgałęzienie. Szczegółowe parametry doboru rozjazdów 

w połączeniach torów głównych zasadniczych z torami głównymi dodatkowymi zostały 

przedstawione w Tabeli 14. 

Tabela 14 Dobór rozjazdów w połączeniach torów głównych zasadniczych  z torami 

głównymi dodatkowymi [170] 

Typ linii 
Prędkość w kierunku 

zwrotnym  [km/h] 
Skos i promień 

rozjazdu 

P200 
M200 

60 1:12-500 
80 1:14-760 
100 1:18,5-1200 

Prędkość wjazdu pociągów na tor główny dodatkowy i wynikający z niej dobór 

konkretnych typów rozjazdów należy dostosowywać do warunków miejscowych, przede 

wszystkim do odległości między semaforem wjazdowym a punktem zatrzymania czoła 

pociągu.  

W przypadku połączeń zjazdowych i powrotnych w torach głównych zasadniczych 

na liniach dwutorowych i wielotorowych należy zapewnić, aby prędkość jazdy była 

w przybliżeniu równa połowie prędkości jazdy w kierunku prostym. Parametry rozjazdów 
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dla tych połączeń (przejść trapezowych, półtrapezowych oraz dyspozytorskich) zostały 

przedstawione w Tabeli 15. 

Tabela 15 Dobór rozjazdów w połączeniach torów głównych zasadniczych [170] 

Typ linii 
Prędkość w kierunku 

zwrotnym  [km/h] 
Skos i promień 

rozjazdu 

P200 
M200 

80 1:14-760 
100 1:18,5-1200 

 
W torach głównych zasadniczych linii zwiększonych prędkości, nie można montować  

rozjazdów o skosie 1:9 i większym. Nawierzchnia rozjazdu powinna być dostosowana 

do nawierzchni toru, w którym rozjazd ma być zamontowany. Rozjazdy powinny być układane 

na podrozjazdnicach betonowych. Jedynie w uzasadnionych wypadkach możliwe jest 

zastosowanie podrozjazdnic drewnianych (np. słabe podtorze, bliskość obiektów 

inżynieryjnych). Dla linii zwiększonych prędkosci rozjazdy powinny być ułożone w torach 

z pochyleniem poprzecznym toków szynowych.  

Torowisko powinno posiadać spadki poprzeczne od 3% do 5%, skierowane w stronę 

odpływu wód (drenaż, rów). Dla obydwu typów linii podtorze nowobudowane oraz 

modernizowane powinny uwzględniać możliwość uzyskania ław torowiska o szerokości nie 

mniejszej niż 0,6 m oraz umożliwiać ułożenie dla danej prędkości nawierzchni z międzytorzem 

wraz z niezbędnymi urządzeniami.  

W zależności od natężenia przewozów T [Tg/rok], minimalne moduły odkształceń 

podtorza dla linii P200 i M200 mierzone na torowisku powinny spełniać poniższe wartości:  

 dla T ≥ 25 – 120MPa, 

 dla 10 ≤ T < 25 – 120MPa, 

 dla 3 ≤ T < 10 – 110MPa, 

 dla T< 3 – 100MPa. 

Dla podtorza na liniach modernizowanych, na których dopuszczalna prędkość będzie 

większa niż 160 km/h, oraz dla podtorza na liniach nowobudowanych dla prędkości większych 

niż 120 km/h, w sąsiedztwie obiektów inżynieryjnych należy stosować odcinki przejściowe 

w celu zmniejszenia różnic w osiadaniu torowiska i zapewnieniu stopniowej zmiany jego 

sztywności. Dodatkowo, na nowych i modernizowanych liniach kolejowych, przeznaczonych 

dla prędkości powyżej 160 km/h, rowy boczne powinny być obudowane i odsunięte od strony 

skarpy o szerokość minimum 0,2 m lub zastępowane drenażem podziemnym, co znacznie 
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ułatwia migrację drobnych zwierząt, przy jednoczesnym zachowaniu skuteczności 

odwodnienia.  

Skrajnia budowlana dla modernizowanych lub budowanych nowych szlaków linii 

kolejowych o prędkości maksymalnej do 200 km/h, na odcinkach prostych lub na łukach 

o promieniu większym niż 4000 m, powinna być zgodna z wartościami przedstawionymi 

na poniższym schemacie (Rys. 15).  

 

Rys.15 Skrajnia budowlana dla linii kolejowych dla prędkości od 161 km/h do 200 km/h[170]  



68 
 

Odległość przytorowej krawędzi konstrukcji wsporczej sieci trakcyjnej, oświetleniowej, 

energetycznej, sygnalizatorów lub wskaźników od osi torów szlakowych powinna wynosić nie 

mniej niż [170]: 

 2,5 m - w lokalizacjach, gdzie nie jest przewidywana przebudowa,  

 2,7 m - w miejscach wymiany lub lokalizacji nowych konstrukcji wsporczych, 

 4,0 m - od osi najbliższego toru, gdy przewiduje się nowe konstrukcje wsporcze 

w rejonie rozjazdów.  

W przypadku łuków powyższe parametry należy zwiększyć zgodnie z wartościami 

podanymi w Tabeli 16 oraz w Tabeli 17. Część zewnętrzną łuku należy powiększyć o parametr 

ΔbR [mm], natomiast dla części wewnętrznej łuku o sumę poszerzeń ΔbR [mm] i Δbh [mm]. 

Tabela 16 Obustronne poszerzenie skrajni budowli ΔbR [mm] [170] 

Promień łuku 
[m] 

Poszerzenie ΔbR 
[mm] 

Promień łuku 
[m] 

Poszerzenie ΔbR 
[mm] 

4 000 – 3 500 10 400 90 

3 500 – 2 500 15 350 105 

2 500 – 1800 20 300 120 

1 800 – 1 500 25 280 130 

1 500 – 1 200 30 260 140 

1 200 – 1 000 35 250 145 

900 40 240 150 

800 45 220 165 

700 50 200 180 

600 60 190 190 

500 75 180 200 

450 80   

 

Wartości jednostronnego poszerzenia poziome wymiarów skrajni budowli przedstawiono 

w poniższej tabeli (Tabela 15). 

Tabela 17 Jednostronne poszerzenia poziome wymiarów skrajni budowli Δbh [mm] [170] 

Przechyłka 
[mm] 

Δbh [mm] mierzone na wysokości H [mm] ponad główką szyny 

H=4850 H=4250 H=3850 H=3050 H=1100 H=300 
150 490 430 390 305 110 30 
145 470 415 375 300 105 30 
140 455 400 360 285 105 30 
135 440 385 350 275 100 30 
130 420 370 335 265 95 25 
125 405 355 325 255 90 25 
120 390 345 310 245 90 25 
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Przechyłka 
[mm] 

Δbh [mm] mierzone na wysokości H [mm] ponad główką szyny 

H=4850 H=4250 H=3850 H=3050 H=1100 H=300 
115 375 330 300 235 85 25 
110 355 315 285 225 80 25 
105 340 300 270 215 80 20 
100 325 285 260 205 75 20 
95 310 270 245 195 70 20 
90 290 255 230 185 65 20 
85 275 245 220 175 65 20 
80 260 230 205 165 60 15 
75 245 215 195 155 55 15 
70 225 200 180 145 50 15 
65 210 185 170 135 50 15 
60 195 170 155 125 45 15 
55 180 155 145 110 40 10 
50 160 145 130 100 35 10 
45 145 130 115 90 35 10 
40 130 115 105 80 30 10 
35 115 100 90 70 25 10 
30 100 85 80 60 25 10 
25 80 70 65 50 20 5 
20 65 60 55 40 15 5 
 

Dla kolejowych obiektów inżynieryjnych na modernizowanych lub nowobudowanych 

szlakach linii kolejowych zwiększonych prędkości, na odcinkach prostych lub na łukach 

o promieniu większym niż 4000 m należy przyjąć skrajnię budowlaną jak na powyższym 

schemacie (Rys. 15), poszerzoną o 1300 mmm z obu stron.  

Na nowobudowanych lub modernizowanych liniach kolejowych zwiększonych 

prędkości, na odcinkach prostych lub na łukach o promieniu większym niż 4000 m, rozstaw 

torów powinien wynosić minimum [170]: 

 4,0 m – dla międzytorza niezabudowanego,  

 4,75 m dla międzytorza, gdzie przewiduje się zabudowę sygnałów stałych, słupów 

sieci oświetleniowej lub energetycznej,  

 4,90 m – dla ustawienia nowej konstrukcji wsporczej sieci trakcyjnej.  

W przypadku łuków powyższe parametry należy zwiększyć zgodnie z wartościami 

podanymi w Tabeli 18. 

Dla toru o prędkości maksymalnej w przedziale od 161 km/h do 200 km/h odległość 

pomiędzy osią najbliższego toru a granicą ciągu komunikacyjnego (np. drogi technologicznej) 

powinna wynosić minimum 3,75 m. W przypadku gdy ciągi komunikacyjne zlokalizowane 

są w międzytorzu, szerokość międzytorza powinna uwzględniać szerokość tych ciągów oraz 
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odległość pomiędzy osią najbliższego toru do granicy tego ciągu, zgodnie z powyższymi 

wartościami (po obu stronach tego ciągu).  

Tabela 18 Poszerzenie rozstawu torów w łukach [mm] dla prędkości powyżej 160 km/h [170] 

Promień łuku 
[m] 

W przypadku przechyłki toru zewnętrznego 
większej od przechyłki w torze wewnętrznym 

W pozostałych 
przypadkach 

Na szlaku 
Na torach głównych 

na stacjach 

4 000 140 80 40 
3 500 150 100 40 
3 000 160 110 50 
2 000 250 130 70 

 
Poniżej przedstawiono wybrane podstawowe parametry dla linii P200 – ruch pasażerski, 

oraz w nawiasach różnice wymagań dla linii M200 – ruch mieszany (Tabela 19).  

Tabela 19 Zestawienie wybranych podstawowych parametrów dla linii P200 (ruch pasażerski) 

oraz M200 (ruch mieszany) [170] 

Opis parametru 
P200 (M200)8 

Granica dolna Granica górna 

Natężenie i struktura ruchu 

Liczba pociągów pasażerskich dalekobieżnych 
[par/dobę]  

18(14) 45(35) 

Liczba pociągów regionalnych i aglomeracyjnych 
[par/dobę]  

18(14) 45(35) 

Liczba pociągów towarowych [par/dobę]  4 (12) 10 (30) 

Sumaryczna liczba pociągów  [par/dobę] 40 100 

Prędkość maksymalna pociągów pasażerskich [km/h]  200 200 

Prędkość minimalna pociągów towarowych [km/h]  120 (80) 120 (80) 

Rodzaj ruchu  
pasażerski 
(mieszany) 

pasażerski 
(mieszany) 

Standardowe wyposażenie linii 

Liczba torów szlakowych  2 2 

Odległość między osiami torów [m] 4,0 4,0 

Odległość między stacjami [km] 40 (20) 40(8) 

 
8 w nawiasach przedstawiono różnice w parametrach dla linii M200 
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Opis parametru 
P200 (M200)8 

Granica dolna Granica górna 

Standardowe wyposażenie linii 

Długość torów do wyprzedzania [m] 400 (750) 400 (750) 

Odległość między posterunkami umożliwiającymi 
zmianę toru [km] 

20 10 (8) 

Długość odstępu blokowego [km] 2,6 1,3 

Prędkość wjazdu na tor główny dodatkowy i wyjazdu 
z tego toru [km/h] 

60 100 

Prędkość przejazdu na tor kierunku przeciwnego 
[km/h] 

80 100 

Pochylenie – wartość zalecana [‰] 6 6 

Pochylenie – wartość maksymalna (na długości do 6 
km) [‰] 

35 (20) 35 (20) 

Skrajnia  GB GB 

Blokada liniowa  
czterostawna 
samoczynna 

blokada liniowa 

czterostawna 
samoczynna 

blokada liniowa 

Automatyczne stwierdzanie niezajętości toru  wymagane wymagane 

SHP i Radiostop  wymagane wymagane 

ERTMS/ETCS  wymagane wymagane 

Urządzenia DSAT  wymagane wymagane 

Radiołączność  wymagana wymagana 

Dojścia do peronów  wielopoziomowe wielopoziomowe 

Przejazdy w poziomie szyn  niedopuszczalne niedopuszczalne 

Średnie napięcie użyteczne na pantografie [V] 2800 2800 

Obciążenie układu zasilania przez jeden pociąg – 
linia nowa [A] 

4000 4000 

Obciążenie układu zasilania przez jeden pociąg – 
linia modernizowana [A] 

3200 3200 

Znamionowa wysokość przewodu jezdnego [m] 5 – 5,5 5 – 5,5 

Minimalna wysokość przewodu jezdnego [m] 4,9 4,9 

Maksymalna wysokość przewodu jezdnego [m] 6,2 6,2 

Nachylenie przewodu jezdnego [%] 0,2 0,2 

Rezerwa nowych mocy stacji 
transformatorowych[%] 

20 20 

Linie niskich napięć kablowe Kablowe 

Minimalny przekrój głównych (magistralnych) linii 
niskich napięć [mm2] 

120 120 



72 
 

2.3. Podsumowanie 

W rozdziale przeanalizowano obecnie obowiązujące przepisy prawne na poziomie 

europejskim oraz krajowym, określające specyfikacje techniczne dla pojazdów oraz 

infrastruktury, mogących mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na oddziaływania akustyczne 

w transporcie kolei zwiększonych prędkości.  

W podrozdziale 2.1. opisano wybrane regulacje oraz wymagania techniczne 

obowiązujące na poziomie europejskim. Przeanalizowano wymagania techniczne 

dla podsystemu tabor, tj. Specyfikacje Techniczne Interoperacyjności Loc&Pas [152] oraz 

Hałas [154], które odnoszą się do pojazdów zwiększonych prędkości, a jednocześnie określają 

warunki techniczne dla parametrów wpływające na oddziaływania akustyczne generowane 

przez ten rodzaj pojazdu. Scharakteryzowano najważniejsze parametry oddziałujące pomiędzy 

pojazdem kolejowym a nawierzchnią toru, w tym m.in. statyczny nacisk osi, nacisk 

dynamiczny wywierany przez koło na szynę, poprzeczne siły wywierane przez pociąg na tor, 

czy też wzdłużne siły działające na tor. W pierwszej części podrozdziału 2.1. wskazano również 

dopuszczalne wartości hałasu stacjonarnego, ruszania oraz przejazdu określone 

w Specyfikacjach Technicznych Interoperacyjności. W dalszej części podrozdziału opisano 

regulacje określone na poziomie krajowym, w tym wymagania wynikające z Ustawy 

o transporcie kolejowym [189] oraz standardów technicznych dla taboru [170] narzucone przez 

zarządcę infrastruktury kolejowej w Polsce – Spółkę  PKP Polskich Linii Kolejowych.  

 Druga część rozdziału 2 została poświęcona technologii budowy drogi kolejowej 

zwiększonych prędkości. W rozdziale 2.2. przeanalizowano wymagania techniczne 

dla infrastruktury kolejowej określone przez regulacje europejskie. Opisano m.in. wymagania 

dla infrastruktury kolei zwiększonych prędkości wskazane w Technicznych Specyfikacjach 

Interoperacyjności dla podsystemu Infrastruktura [150]. Przeanalizowano również dokumenty 

regulujące wymagania w Polsce, w tym Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie [161] oraz wymagania techniczne [170], 

opracowane przez głównego zarządcę infrastruktury kolejowej w Polsce – Spółkę PKP Polskie 

Linie Kolejowe. 
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3. Cel i zakres pracy 

3.1. Teza i cel pracy 

Na podstawie przeprowadzonej analizy literaturowej, w tym również dostępnych 

wyników badań zjawisk akustycznych pojazdów kolejowych dużych prędkości, sformułowano 

następującą tezę rozprawy doktorskiej:  

 

Wykorzystanie eksperymentu badawczego umożliwia identyfikację dominujących źródeł 

hałasu, budowę empirycznego modelu sygnatury akustycznej oraz ocenę uciążliwości 

oddziaływania pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości na otoczenie. 

 

Na podstawie tak przyjętej tezy, sformułowano następujący cel pracy: 

Opracowanie modelu propagacji hałasu i metody oceny oddziaływania pojazdów 

kolejowych zwiększonych prędkości na otoczenie. 

 

3.2. Zakres pracy 

Zakres niniejszej rozprawy doktorskiej obejmuje przeprowadzenie badań 

eksperymentalnych na pojazdach poruszających się po specjalnie zmodernizowanych liniach 

dużych prędkości o maksymalnej prędkości 200km/h - nazywanych liniami zwiększonych 

prędkości. Na potrzeby przedmiotowej pracy pojazdy przeznaczone do poruszania się 

po w/w liniach zostały określone jako pojazdy kolejowe zwiększonych prędkości. Obecnie 

w Polsce do tego rodzaju pojazdów należy zaliczyć składy zespolone firmy Alstom typ ETR610 

seria ED250 –tzw. Pendolino, dla których przeprowadzono badania eksperymentalne, opisane 

w dalszej części pracy.  

Efektem poznawczym rozprawy doktorskiej jest poszerzenie wiedzy na temat 

dominujących źródeł hałasu pochodzących od pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości. 

Dla potrzeb pracy przeprowadzono pomiary akustyczne pojazdów kolejowych zwiększonych 

prędkości, dla których nie podejmowano dotychczas złożonych prac mających na celu ocenę 

ich oddziaływania akustycznego na otoczenie. Realizacja niniejszej pracy pozwoli 

na uzupełnienie stanu wiedzy w tym zakresie i opracowanie procedury wykonywania 

pomiarów dla linii kolejowych obciążonych ruchem analizowanej grupy pojazdów. 

Na podstawie opracowanej metody określania głównych źródeł hałasu możliwe będzie bardziej 
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efektywne minimalizowanie oddziaływań generowanych przez pojazdy kolejowe 

zwiększonych prędkości na otoczenie.  

Do zrealizowania założonego celu pracy określono następujące zadania szczegółowe:  

1. Analiza problemu badawczego. 

2. Analiza literaturowa zagadnień akustycznych generowanych przez pojazdy 

kolejowe dużych prędkości, w tym przez pojazdy zwiększonych prędkości.  

3. Wybór obiektów do badań eksperymentalnych. 

4. Opracowanie metody badania zjawisk akustycznych generowanych przez pojazdy 

kolejowe zwiększonych prędkości, w tym sposobu odzwierciedlenia jego sygnatury 

akustycznej. 

5. Zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu badawczego polegającego 

na przeprowadzeniu bezpośrednich pomiarów sygnałów akustycznych przy użyciu 

kamery akustycznej oraz macierzy mikrofonowej na wyizolowanym odcinku drogi 

kolejowej (wolnej od zakłóceń). 

6. Obróbka i analiza danych pomiarowych. 

7. Weryfikacja wybranych modeli propagacji hałasu pod względem ich 

najdokładniejszego odzwierciedlenia zjawiska propagacji hałasu  kolejowego 

do otoczenia. 

8. Uwzględnienie wyników pomiarów w budowie empirycznego modelu propagacji 

hałasu, w tercjowych przedziałach częstotliwości, w zakresie pasma słyszalnego 

20 Hz – 20 kHz. 

9. Opracowanie autorskiego wskaźnika obciążenia hałasem, umożliwiającego 

interpretację wyników poprzez porównanie wartości zmierzonych do wartości 

dopuszczalnych. 
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4. Badania eksperymentalne  

Zakres badań eksperymentalnych zrealizowanych w ramach niniejszej rozprawy 

obejmował pomiary sygnałów akustycznych generowanych przez pojazdy zwiększonych 

prędkości, tj. pojazdy kolejowe firmy Alstom typ ETR610 serii ED250. W przedmiotowym 

rozdziale scharakteryzowano obiekty badań (pojazd oraz drogę kolejową), przedstawiono 

metodologię przeprowadzonych badań, lokalizację przeprowadzonych pomiarów, aparaturę 

pomiarową oraz warunki meteorologiczne panujące podczas wykonywania pomiarów. 

 

4.1. Specyfikacja obiektów badań  

W rozdziale przedstawiono charakterystykę obiektów badań. Opisano najważniejsze 

parametry pojazdu kolejowego firmy Alstom typ ETR610 serii ED250, tzw. Pendolino oraz 

drogi kolejowej, tj. linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (Centralna 

Magistrala Kolejowa – CMK), odcinek Grodzisk Mazowiecki – Idzikowice, na której 

wykonano badania eksperymentalne.  

4.1.1. Elektryczny zespół trakcyjny 

Do przeprowadzenia badań eksperymentalnych wybrano elektryczne zespoły trakcyjne 

firmy Alstom, typ ETR610 – seria ED250 – Pendolino (Rys. 16). Obecnie liczba użytkowanych 

pojazdów wynosi 20 i wykorzystywane są na kluczowych połączeniach prowadzonych przez 

Spółkę PKP Intercity.  Pojazdy te to dwukierunkowe elektryczne zespoły trakcyjne, o długości 

całkowitej 187,4 m, składające się z siedmiu członów, w konfiguracji (Tabela 20):  

 człon 1: silnikowy z kabiną maszynisty, 45 miejsc siedzących klasy pierwszej, 

 człon 2: silnikowy ze strefą klasy biznes (12 miejsc), 44 miejsca klasy drugiej, 

 człon 3: doczepny, wagon barowy, 18 miejsc klasy drugiej, w tym 2 dla osób 

niepełnosprawnych oraz część barowa z obszarem wyznaczonym do spożywania 

posiłków, przedział kierownika pociągu, 

 człon 4: doczepny, 74 miejsca klasy drugiej, 

 człon 5: doczepny, 74 miejsca klasy drugiej, 

 człon 6: silnikowy, 74 miejsca klasy drugiej, 

 człon 7: silnikowy z kabiną maszynisty, 61 miejsc klasy drugiej [193]. 
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Tabela 20 Konfiguracja członów pojazdu firmy Alstom typ ETR610 – seria ED250 – 
Pendolino 

 Człon 1 Człon 2 Człon 3 Człon 4 Człon 5 Człon 6 Człon 7 

Rodzaj 
wagonu 

Czołowy 

Wagon 
silnikowy 

Środkowy 

Wagon 
silnikowy 

Środkowy 

Doczepny 

Środkowy 

Doczepny 

Środkowy 

Doczepny 

Środkowy 

Wagon 
silnikowy 

Czołowy 

Wagon 
silnikowy 

Miejsca 
siedzące 

45 44 +12 18  74 74 74 61 

 

Na rysunku 16 przedstawiono fotografię obiektu badań. 

 

 

Rys. 16 Obiekt badawczy – pojazd firmy Alstom ETR610 – seria ED250 – Pendolino 

 

Pojazd przystosowany jest do ruchu po liniach kolejowych normalnotorowych 

(tj. 1435 mm), wyposażony w 8 sześciobiegunowych silników trakcyjnych, asynchronicznych, 

trójfazowych o mocy całkowitej 5664kW (po 708 kW każdy). Podstawowe parametry 

techniczne pojazdu firmy Alstom przedstawiono w Tabeli 21. 
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Tabela 21 Podstawowe parametry techniczne pojazdu ETR610 – seria ED250 – Pendolino 
[30, 54, 144, 193, 194] 

Szerokość toru 1435 mm 

Moc napędu 5,664 MW 

Napięcia zasilania 

3 kV DC, 

15 kV AC, 

25 kV AC 

Szerokość pudła 2830 mm 

Wysokość pudła 4100 mm 

Wysokość podłogi nad główką szyny 1260 mm 

Długość całkowita  187,4 m 

Długość członu skrajnego 28200 mm 

Długość członu środkowego 26200 mm 

Rozstaw osi wózka 2700 mm 

Masa pociągu 395,5 t 

Masa obciążonego pociągu 427,7 t 

Średnie przyspieszenie od 0 do 40 km/h 0,49 m/s2 

Średnie przyspieszenie od 0 do 120 km/h 0,46 m/s2 

Minimalny promień łuku 250 m 

Liczba miejsc siedzących 402 

 

Pudła pociągu wykonane są z profili z lekkich stopów aluminiowych, natomiast rama 

wózka jest konstrukcją stalową. W składach ETR 610 zastosowany jest napęd z silnikami 

zabudowanymi w całości pod pudłami wagonów, z których moc przenoszona jest na zestaw 

kołowy poprzez przegubowy wał Cardana oraz osiową przekładnię kątową. W pojazdach 

zastosowano wózki dwuosiowe z jedną osią napędową i jedną osią toczną, o bardzo niskiej 

wartości mas oraz wyposażone w tłumiki skrętu, mające zapewnić odpowiednią 

charakterystykę dynamiczną pojazdu na łukach przy prędkości 250km/h [30. 193]. 

Średnie przyśpieszenie pojazdu na poziomym odcinku prostym, przy normalnym 

obciążeniu oraz zapewnionej 100% mocy trakcyjnej wynosi od 0 do 40km/h – 0,49 m/s2, 

od 0 do 120km/h – 0,42 m/s2, zaś do 160km/h pojazd charakteryzuje się średnim 

przyśpieszeniem wynoszącym 0,36 m/s2. Pojazd wyposażony jest w dwa systemy hamowania: 

pneumatyczny ze stalowymi tarczami hamulcowymi i klockami ze spieku; oraz 

elektromagnetyczny hamulec szynowy [193]. 



78 
 

4.1.2. Tor kolejowy 

Wyselekcjonowane do badań eksperymentalnych zostały dwa odcinki (odcinek prosty 

oraz łuk) toru kolejowego zlokalizowanego na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – 

Zawiercie (Centralna Magistrala Kolejowa – CMK), odcinek Grodzisk Mazowiecki – 

Idzikowice. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji przekroju pomiarowego 

przedstawiono w rozdziale 4.3. W rozdziale przedstawiono podstawowe parametry 

konstrukcyjne linii kolejowej, na której przeprowadzono pomiary akustyczne oraz 

scharakteryzowano obszar wokół przekrojów pomiarowych.  

Zgodnie z Instrukcją PKP Polskich Linii Kolejowych - Id-12(D29) - Wykaz linii [64], 

linia kolejowa nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie jest linią magistralną, zelektryfikowaną 

w większości linią dwutorową. Charakterystykę przedmiotowej linii kolejowej przedstawiono 

w Tabeli 22. 

Tabela 22 Charakterystyka linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie [64] 

Nazwa  Linia kolejowa nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie 

Długość linii 223,824 km 

Kategoria linii magistralna 

Liczba torów 
jednotorowa w km:  1+091 – 1+395 oraz  224+889 – 224+915 

dwutorowa w km:  1+395 – 224+889 

Elektryfikacja zelektryfikowana 

Szerokość toru normalnotorowa (1435mm) 

Znaczenie linii  Państwowe 

Klasa toru 
0 – na długości 221,415 km (dopuszczalna prędkość pociągów 

200km/h), pozostała część – klasa toru – 1 

Sieci 

transportowe 

AGC 

AGTC 

TEN-T : kompleksowa; bazowa pasażerska 

Prędkość 

konstrukcyjna 
250 km/h9 

 

 
9 Prędkość konstrukcyjna jest to parametr techniczny, określany jako prędkość docelowa, do której należy 
przystosować linię kolejową. 
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Linia kolejowa na obszarze prowadzonych badań eksperymentalnych, zbudowana jest 

z szyn UIC60 bezstykowych na podkładach strunobetonowych z systemem przytwierdzania 

SB, ułożonych na podsypce tłuczniowej. Weryfikacja ogólnego stanu technicznego odcinków 

torów kolejowych, na którym przeprowadzano pomiary, określono jako dobry (Rys. 17). 

 

Rys. 17 Tor kolejowy w km 18+600  – obszar prowadzenia badań eksperymentalnych (łuk) 

 

Obszar wokół torowiska, w obydwu lokalizacjach, na których prowadzone były 

pomiary dźwięku, to głównie tereny rolnicze oraz tereny wiejskie. W przypadku lokalizacji 

przekroju pomiarowego w km 18+600 (łuk) obszar składa się głównie z terenów rolniczych 

(przeciwna strona torowiska względem przekroju pomiarowego). Natomiast w niedalekiej 

odległości (15-20) za przekrojem pomiarowym zlokalizowane jest gospodarstwo rolne – 

zabudowa jednorodzinna. W okolicy przekroju pomiarowego zlokalizowanego w km 21+300 

(odcinek prosty) znajdują się głownie tereny rolnicze. Po przeciwnej stronie przekroju 

pomiarowego w odległości ok 20 m zlokalizowana jest jednotorowa linia kolejowa nr 575 

Szeligi – Marków, zaś w odległości ok 35 m znajdują się tereny leśne.  
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4.2. Metodologia przeprowadzenia pomiarów terenowych  

Pomiary poziomu dźwięku zostały wykonane w 2019 r., w okresie 8-9 sierpnia 

na odcinku prostym oraz w dniach 28-29 sierpnia na łuku, na linii kolejowej nr 4 Grodzisk 

Mazowiecki – Zawiercie, odcinek Grodzisk Mazowiecki – Idzikowice. Szczegółowy opis 

lokalizacji przekrojów pomiarowych został przedstawiony w rozdziale 4.3. Pomiary wykonane 

zostały w dniach roboczych (poniedziałek-piątek), po 2 dni, w każdym z dwóch przekrojów 

pomiarowych w godzinach 08:00 - 20:00.  

4.2.1. Układ pomiarowy 

Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone podczas przejazdów pojazdów 

kolejowych firmy Alstom typ ETR610 serii ED250 (Pendolino) na wybranej trasie pomiarowej 

bez zatrzymań z prędkością ok. 200 km/h (+/- 2 km/h) na odcinku prostym oraz łuku. Podczas 

realizacji badań eksperymentalnych przeprowadzono pomiary z wykorzystaniem macierzy 

mikrofonowej 4x2 (4 punkty pomiarowe w odległości 5 m, 10 m, 20 m oraz 40 m od osi 

torowiska, po 2 mikrofony zlokalizowane na wysokości główki szyny oraz na wysokości 4 m 

od główki szyny). Dodatkowo w celu lokalizacji głównych źródeł hałasu wykorzystano kamerę 

akustyczną zlokalizowaną ok. 20 m od osi torowiska. Szczegółowy schemat przekroju 

pomiarowego został przestawiony na Rys. 18. 

Rys. 18  Oprzyrządowany przekrój pomiarowy podczas badań eksperymentalnych 
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Metodykę przeprowadzonych badań eksperymentalnych przedstawiono na schemacie 

blokowym (Rys. 19). 

 

Rys. 19 Schemat blokowy metodyki przeprowadzonych badań eksperymentalnych 

  
Podczas pomiarów hałasu macierzą mikrofonową (4x2) wykorzystano 8 mikrofonów 

w 4 punktach pomiarowych (po 2 mikrofony w każdym punkcie pomiarowym). Punkty 

pomiarowe zostały umieszczone w następujących odległościach od osi torowiska: 5 m, 10 m, 

20 m oraz 40 m. Mikrofony zostały umieszczone na wysokości 4 m (od główki szyny) oraz 

na wysokości główki szyny (ok. 0,8 m od powierzchni ziemi). Schemat toru pomiarowego 

przedstawiono na poniższym schemacie (Rys. 20). Uzyskane wyniki zostały poddane akwizycji 

za pomocą dedykowanego oprogramowania firmy Svantek – SvsnPC ++, co umożliwiło 

wygenerowanie danych do dalszej analizy i obróbki, zgodnie z założeniami. 
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Rys. 20  Schemat toru pomiarowego przeprowadzonego przy użyciu mierników poziomu 
dźwięku 

 

Dodatkowo w odległości około 20 m (Rys. 19) od osi torowiska został przeprowadzony 

pomiar przy użyciu kamery mikrofonowej Noise Inspector Bionic M-112, o częstotliwości 

próbkowania ok. 12 Hz. Schemat przeprowadzonych badań przy użyciu kamery akustycznej 

został przedstawiony na Rys. 21. 

 

Rys. 21 Schemat blokowy badań prowadzonych przy użyciu kamery akustycznej [138] 
 

Otrzymane wartości zmierzone, w odległości 20 m od źródła hałasu, zostały poddane 

przetworzeniu, aby uzyskać poziomy hałasu na badanym obiekcie (źródle). Do wyznaczenia 

poziomów na źródle wykorzystano wzór opisujący spadek poziomu hałasu wraz z odległością, 

który po przekształceniu i uproszczeniu przyjmuje postać [80, 141]: 
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 𝐿 =  𝐿 +  20 log 𝑙  (20) 

 

gdzie: 

L – poziom hałasu na źródle, 

Lzm – wartość zmierzona na odbiorniku (kamera akustyczna), 

l – odległość od źródła hałasu [m]. 

 

4.2.2. Opracowanie sygnatury akustycznej 

Określenie głównych źródeł hałasu generowanych przez obiekty badań 

z wykorzystaniem kamery akustycznej oraz uzyskanie historii czasowej, zarejestrowanej dla 

każdego przejazdu badanego pojazdu oddzielnie (z krokiem 1 s), zawierającej uśredniony 

poziom dźwięku LAeq dla każdej sekundy przejazdu oraz uzyskanie widma 

częstotliwościowego hałasu dla każdej sekundy, podzielonego na pasma tercjowe w zakresie 

od 20 Hz do 20 kHz, umożliwiło rozpoznanie sygnatury akustycznej pojazdów kolejowych 

zwiększonych prędkości eksploatowanych w warunkach polskich.   

Podstawowymi elementami opisującymi sygnaturę akustyczną środka transportu 

są wartości wielkości zidentyfikowanych jako cechy samego źródła dźwięku, cechy 

charakteryzujące emisję tego źródła, traktowanego jako emitor liniowy oraz sposób propagacji 

oddziaływań w otoczeniu bliskim analizowanego obiektu. W celu przygotowania modeli 

oddziaływania hałasu o wysokiej zgodności z sygnaturą akustyczną należy mieć świadomość 

budowy modeli hybrydowych, które rozpatrywane łącznie pozwalają na ocenę narażenia 

na nadmierne oddziaływanie hałasu w sąsiedztwie linii kolejowych zwiększonych prędkości. 

W tym celu rozpatrywać należy [43]:       

 model emisyjny dźwięku opisujący zmiany ciśnienia akustycznego generowanego 

przez źródło dźwięku; najczęstszą miarą wykorzystywaną do określenia źródła 

dźwięku jest poziom mocy akustycznej oraz widmo częstotliwościowe;  

 model imisyjny (lub propagacyjny) dźwięku określający poziom oddziaływania 

akustycznego badanego obiektu na otoczenie; najczęściej stosowaną wielkością 

opisującą propagację ciśnienia akustycznego na drodze od źródła do odbiorcy jest 

równoważny poziom dźwięku A (LAeq) lub ekspozycyjny poziom ciśnienia 

akustycznego A (LAE), odniesiony do czasu i/lub częstotliwości.  

W ramach niniejszej rozprawy sygnaturę akustyczną pojazdu kolejowego zwiększonych 

prędkości określono poprzez identyfikację dominujących źródeł hałasu, podczas typowej 
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eksploatacji, rozpoznanie częstotliwości dominujących oraz zakresów poziomów 

dla indywidualnych źródeł hałasu powiązanych z elementami i podzespołami zespołu 

trakcyjnego, a także wyodrębniając i przyporządkowując częstotliwościowo-amplitudowe 

zakresy oddziaływań akustycznych głównego źródła  hałasu analizowanego obiektu badań.  

4.2.3. Lokalizacja poligonu pomiarowego  

Pomiary sygnałów akustycznych zostały przeprowadzone na linii kolejowej nr 4 

Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, odcinek Grodzisk Mazowiecki – Idzikowice, w dwóch 

lokalizacjach:  

 odcinek prosty – ok. km 21+300 (m. Szeligi ul. Dojazdowa); 

 łuk – ok. km 18+600 (m. Świnice ul. Długa). 

Lokalizację przekrojów pomiarowych przedstawiono na poniższym schemacie – Rys. 22. 

 

Rys. 22 Lokalizacja przekrojów pomiarowych dla odcinka prostego oraz łuku podczas 

prowadzenia pomiarów (na podstawie [220]) 

4.2.4. Dobór aparatury pomiarowej  

Pomiary sygnałów akustycznych od pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości 

zostały wykonane z wykorzystaniem aparatury pomiarowej, składającej się z następujących 

urządzeń pomiarowych:  
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 kamera akustyczna Noise Inspector Bionic M-112, 

 dwa mierniki poziomu dźwięku firmy Svantek - SVAN 979, 

 czterokanałowy miernik poziomu dźwięku firmy Svantek - SVAN 958A, 

 dwa mierniki poziomu dźwięku firmy Svantek - SVAN 955, 

 mikrofony pomiarowe (przetworniki elektroakustyczne) firmy Svantek – 8 szt., 

 kalibrator akustyczny SV 36 Klasy 1, 

 miernik prędkości, 

 stacja pogodowa firmy Davis Instruments Vantage Pro2. 

Macierz mikrofonową oraz kamerę akustyczną podczas prowadzonych pomiarów 

przedstawiono na Rys. 23. 

 

Rys. 23 Macierz mikrofonowa oraz kamera akustyczna podczas prowadzonych pomiarów 

Do przeprowadzenia badań eksperymentalnych zastosowano mierniki poziomu 

dźwięku charakteryzujące się dokładnością klasy 1 oraz wzorcowe źródła dźwięku 

do sprawdzania (kalibracji) toru pomiarowego, z 1 klasą dokładności. Wykorzystane do badań 

mikrofony zostały wyposażone w osłony przeciwwietrzne. Przed każdym przystąpieniem oraz 

zakończeniem pomiarów przeprowadzano procedurę kalibracji torów pomiarowych w celu 

skorygowania czułości membrany pomiarowej. Wszystkie mierniki poziomu dźwięku w trakcie 

prowadzonych badań eksperymentalnych spełniały obowiązujące wymagania i standardy. 
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4.2.5. Warunki pogodowe  

Badania eksperymentalne wykonano w dniach, w których występowały korzystne 

warunki meteorologiczne, tj., brak opadów (deszcz, śnieg, grad) oraz warunki 

nieprzekraczające  parametrów określonych w Załączniku nr 7 Rozporządzenia [160]. Zgodnie 

z powyższym rozporządzeniem prowadzone pomiary hałasu należy wykonać w warunkach 

metrologicznych nieprzekraczających: 

a) warunków określonych przez producenta w instrukcji obsługi przyrządu,  

b) poniższych warunków granicznych, o ile są one bardziej rygorystyczne niż 

dopuszczane przez producenta: 

 temperatura od -10°C do +50°C; 

 wilgotność od 25% do 90%; 

 średnia prędkość wiatru do 5 m/s; 

 ciśnienie atmosferyczne od 900 hPa do 1100 hPa. 

Pomiar warunków atmosferycznych: prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie 

atmosferyczne, temperatura i wilgotność powietrza, został wykonany za pomocą stacji 

pogodowej firmy Davis Instruments Vantage Pro2 (Rys. 24), umiejscowionej na wysokości  

3,5 m, poza zasięgiem podmuchu od przejeżdżającego obiektu badań.  

 

 
Rys. 24 Stacja pogodowa Vantage Pro2 
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W trakcie wykonywania pomiarów hałasu wszystkie parametry warunków 

meteorologicznych mieściły się w wartościach granicznych (określonych 

w rozporządzeniu [160]). Podczas przeprowadzonych pomiarów średnia temperatura 

powietrza wahała się od 20,4oC do 24,6 oC, średnia wilgotność: od 48,9% do 58%, średnia 

ciśnienie atmosferyczne wyniosło od 997hPa do 1008,5hPa, zaś średnia prędkość wiatru nie 

przekroczyła 4,4 m/s. 

Porównanie poszczególnych parametrów dla każdego dnia pomiarowego względem 

wartości granicznych przedstawiono w Tabeli 23.  

Tabela 23  Wykaz parametrów warunków meteorologicznych podczas wykonywania 
pomiarów hałasu 

Data pomiarów 
Średnia 

temperatura [oC] 

Średnia wilgotność 

[%} 

Średnie ciśnienie 

[hPa] 

Średnia prędkość 

wiatru [m/s] 

08.08.2019 20,4 58 989,8 3,9 

09.08.2019 24,6 48,9 991,8 3,6 

23.08.2019 23,7 50,4 1008,5 3,7 

29.08.2019 23,9 52,8 997,0 4,4 

Wartości 
graniczne 

-10 – +50 25 – 90 900 – 1100 < 5 

 

4.3. Podsumowanie 

W rozdziale 4.1. przedstawiono specyfikację obiektów badań eksperymentalnych. 

Opisano pojazd kolejowy zwiększonych prędkości firmy Alstom typ ETR610 seria ED250 – 

tzw. Pendolino. Scharakteryzowano najważniejsze parametry techniczne obiektu. Podobnej 

analizie poddano również tor kolejowy, na którym przeprowadzono pomiary. 

Scharakteryzowano najważniejsze parametry konstrukcyjne linii kolejowej nr 4 Grodzisk 

Mazowiecki – Zawiercie (Centralna Magistrala Kolejowa – CMK), odcinek Grodzisk 

Mazowiecki – Idzikowice oraz scharakteryzowano obszar torowiska, wokół którego 

przeprowadzono badania eksperymentalne. 

Rozdział 4.2. obejmuje opis metodologii przeprowadzenia pomiarów terenowych 

z wykorzystaniem kamery akustycznej i macierzy mikrofonowej 4x2. Punkty pomiarowe 

macierzy mikrofonowej 4x2 zostały umieszczone w odległości: 5 m,10 m, 20 m oraz 40 m 
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od osi torowiska. Kamerę akustyczną zlokalizowano w odległości 20 m od osi toru. 

Przedstawiono m.in. schemat przekroju pomiarowego oraz toru pomiarowego dla pomiarów 

przeprowadzonych przy użyciu mierników poziomów dźwięku. 

W kolejnym podrozdziale zawarto opis lokalizacji poligonu badawczego. Wskazano 

dokładną lokalizację prowadzonych badań sygnałów akustycznych dla odcinka prostego oraz 

łuku, jak również scharakteryzowano tereny sąsiadujące wokół przekrojów pomiarowych.  

W rozdziale 4.4. wskazano aparaturę pomiarową, za pomocą której przeprowadzono  

badania eksperymentalne na potrzeby niniejszej rozprawy doktorskiej. W ramach 

prowadzonych pomiarów wykorzystano m.in. 5 mierników poziomu dźwięku, 8 mikrofonów 

pomiarowych, kamerę akustyczną, miernik prędkości oraz stację pogodową.  

Ostatni podrozdział przedstawia opis warunków meteorologicznych, w których 

przeprowadzono pomiary. Pomiar warunków atmosferycznych, w tym prędkość i kierunek 

wiatru, ciśnienie atmosferyczne, temperatura oraz wilgotność powietrza, wykonano za pomocą 

stacji pogodowej firmy Davis Instruments Vantage Pro2, która zlokalizowana była poza 

zasięgiem podmuchu przejeżdżającego pojazdu kolejowego na wysokości 3,5 m.  
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5. Wyniki terenowych pomiarów poziomu hałasu 

W poniższym rozdziale przedstawiono wyniki z pomiarów terenowych 

przeprowadzonych podczas przejazdów pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości – 

pojazdów firmy Alstom typ ETR610 serii ED250 (Pendolino) na wyizolowanych odcinku drogi 

kolejowej (linia kolejowa nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, odcinek Grodzisk 

Mazowiecki – Idzikowice) bez zatrzymań z prędkością około 200 km/h  

(+/– 2 km/h) na odcinku prostym oraz łuku. Do pomiarów sygnałów akustycznych 

wykorzystano macierz złożoną z 8 mikrofonów oraz kamerę akustyczną.  

 

5.1. Rejestracja sygnałów akustycznych z wykorzystaniem macierzy 
mikrofonowej  

Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem macierzy  

mikrofonowej (4 punkty pomiarowe po 2 mikrofony). Punkty pomiarowe zostały umieszczone 

w następujących odległościach od osi torowiska: 5 m, 10 m, 20 m oraz 40 m (po 2 mikrofony 

w każdym). Obiektem badań były pojazdy kolejowe zwiększonych prędkości poruszające się 

na wybranej trasie pomiarowej bez zatrzymań z prędkością ok. 200 km/h (+/– 2 km/h) 

na odcinku prostym oraz łuku. Szczegółowy opis metodyki przeprowadzonych badań został 

przedstawiony w rozdziale 4.2. 

Wykonane pomiary sygnałów akustycznych pochodzących od pojazdów kolejowych 

zwiększonych prędkości umożliwiły uzyskanie tercjowych widm częstotliwościowych 

poziomów ciśnienia akustycznego. W ramach prowadzonych analiz wykorzystano podział 

na następujące częstotliwości środkowe pasm tercjowych: 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 

160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1 000, 1 250, 1 600, 2 000, 2 500, 3 150, 4 000, 5 000, 

6 300, 8 000, 10 000, 12 500, 16 000, 20 000 Hz. Dodatkowo wykonano pomiary 

równoważnego poziomu dźwięku dla 20 sekundowych przejazdów pojazdów kolejowych 

zwiększonych prędkości. 

W ramach przeprowadzonych pomiarów zarejestrowano 20 przejazdów pojazdów 

kolejowych zwiększonych prędkości, z których następnie wyselekcjonowano 10 najbardziej 

miarodajnych wyników i poddano dalszej analizie, oddzielnie dla odcinka prostego oraz łuku. 

Ze względu na znaczną liczbę danych, wynikającą z rejestracji 8 sygnałów dla każdego 

z 10 przejazdów, w czasie 20 sekund każdy, w 31 tercjowych przedziałach 

częstotliwościowych (od 20 Hz do 20 kHz), dla dwóch przekrojów pomiarowych (odcinek 
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prosty oraz łuk), w niniejszym rozdziale przedstawiono przykładowe wyniki dla wybranych 

przejazdów, natomiast pozostała część stanowi załącznik do niniejszej rozprawy 

(Załączniki nr 1-3).  

Analiza danych uzyskanych z przeprowadzonych badań eksperymentalnych została 

wykonana za pomocą oprogramowania Matlab oraz środowisku Microsoft Excel.  

W pierwszej kolejności uzyskane dane zostały poddane weryfikacji w celu 

wyodrębnienia z zarejestrowanych 20 sekundowych przejazdów reprezentatywnych próbek 

sygnałów akustycznych generowanych przez pojazdy kolejowe zwiększonych prędkości, które 

poddane zostały dalszym szczegółowym analizom. Przykładowe wyniki analizy amplitudowo 

– częstotliwościowej dla 20 sekundowych przejazdów przedstawiono na Rys. 25 oraz Rys. 26. 

Pozostała część wyników została przedstawiona w Załączniku nr 1. 

 

Rys. 25 Przykładowy rozkład amplitudowo-częstotliwościowy poziomów ciśnienia 
akustycznego dla 20 sekundowych przejazdów po odcinku prostym 

Na powyższym przebiegu wyraźnie uwidocznił się zakres czasowy maksymalnego 

oddziaływania w przekroju pomiarowym. Podczas dalszych analiz zarejestrowanych sygnałów 

wykorzystano zakres oddziaływań maksymalnych, przeprowadzając analizę korelacji dla tej 

grupy widm oraz nazywając go dalej zakresem miarodajnym, w przypadku wykrycia 

znaczącego podobieństwa widm rejestrowanych podczas kolejnych sekund przejazdu przez 

przekrój pomiarowy.    
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Rys. 26 Przykładowy rozkład amplitudowo-częstotliwościowy poziomów ciśnienia 
akustycznego dla 20 sekundowych przejazdów po łuku 

Zgodnie z zależnością (21) wyznaczono całkowity czas przejazdu badanego obiektu 

przez przekrój pomiarowy (t), który wyniósł ok. 3,4 sekundy.  

 
𝑡 =  

𝑙

𝑣
   

(21) 

gdzie: 

l – długość badanego obiektu (187,4 m), 

v – prędkość badanego obiektu (200 km/h = 55,6 m/s). 

 

Do dalszych analiz założono, że reprezentatywna próbka sygnałów akustycznych 

pochodzących od pojazdów zwiększonych prędkości będzie wynosiła 4 sekundy, co również 

potwierdziły uzyskane wyniki. Na poniższych schematach (Rys. 27 oraz Rys. 28) 

przedstawiono rozkład poziomów ciśnienia akustycznego dla przykładowych przejazdów 

reprezentatywnych (4 sekundowych), pozostałą część wyników umieszczono 

w Załączniku nr 2. 
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Rys. 27 Przykładowy rozkład poziomów ciśnienia akustycznego dla 4 sekundowych 
przejazdów reprezentatywnych po odcinku prostym 

 

 

Rys. 28 Przykładowy rozkład poziomów ciśnienia akustycznego dla 4 sekundowych 
przejazdów reprezentatywnych po łuku 
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W dalszej kolejności na podstawie uzyskanych danych z próbek reprezentatywnych 

określono odchylenie standardowe próbki, które przedstawiają rozrzut poziomów ciśnienia 

akustycznego dla analizowanych przejazdów pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości 

na odcinku prostym oraz łuku w zależności od pasma tercjowego. Rozkład odchylenia 

standardowego dla wybranych przejazdów został przedstawiony na Rys. 29 oraz Rys. 30. 

Pozostałą część  wyników umieszczono w Załączniku nr 3. Odchylenie standardowe w próbie, 

będące pierwiastkiem kwadratowym wariancji w próbie, zostało wyznaczone zgodnie 

ze wzorem [1, 130, 168]: 

 

𝑠 =  𝑠 =  
∑ (�̅� − �̅�)

𝑛 − 1
 (22) 

gdzie: 

�̅� – średnia w próbie, 

n – liczba punktów w danej próbie,  

 

 

Rys. 29 Przykładowy rozkład odchylenia standardowego dla wybranego przejazdu po odcinku 
prostym  
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Rys. 30 Przykładowy rozkład odchylenia standardowego dla wybranego przejazdu po łuku 

 

Różnice poziomów ciśnienia akustycznego w danych pasmach tercjowych 

w większości przypadków nie przekraczają 2 dB – 97,4%, jedynie 2,6% wskazywało 

przekroczenia powyżej 2 dB. Szczegółowe dane przedstawiające różnice pomiędzy badanymi 

przypadkami dla odcinka prostego zostały przedstawione w Tabeli 24, zaś dla łuku w Tabeli 25. 

Przedstawione wyniki wskazują, że przekroczenia powyżej 2 dB obejmowało 

13 przypadków z 496, w tym 3 wynoszące 2,1 dB, 5 – 2,3 dB, 3 – 2,4 dB oraz po jednym 

przypadku dla wartości 2,5 dB oraz 2,7 dB. Uwzględniając, że wartości spostrzegalnych zmian 

poziomów ciśnienia akustycznego przez ludzkie ucho waha się od 2 dB [130] do 3 dB [79] 

(w zależności od predyspozycji odbiorcy), pozwoliło to uznać miarodajność wykonanych 

pomiarów.  
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Tabela 24 Odchylenie standardowe w poszczególnych pasmach tercjowych dla odcinka 
prostego 

Wysokość Poziom główki szyny 4m nad poziomem główki szyny 

Odległość 5 10 20 40 5 10 20 40 
20 Hz 2,3 1,8 1,7 1,5 1,3 1,9 1,9 1,9 
25 Hz 2,0 1,6 1,9 1,6 1,2 1,9 1,8 1,8 

31.5 Hz 1,9 1,9 2,0 1,9 1,2 1,7 1,8 1,7 
40 Hz 1,9 1,8 1,7 1,6 1,2 1,9 1,7 1,8 
50 Hz 1,7 1,9 1,8 1,6 1,2 1,8 1,6 1,9 
63 Hz 1,9 1,9 1,8 1,7 1,1 1,6 1,6 1,6 
80 Hz 1,7 1,6 1,5 1,5 0,9 1,6 2,4 1,5 

100 Hz 1,9 1,9 1,6 1,8 1,2 1,7 2,0 1,9 
125 Hz 1,9 1,9 2,0 1,8 1,6 1,7 1,8 1,9 
160 Hz 1,9 1,9 2,7 1,9 2,0 1,6 2,5 1,9 
200 Hz 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,6 2,0 1,6 
250 Hz 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,9 1,4 
315 Hz 1,9 1,7 2,0 1,7 1,5 1,4 1,4 1,8 
400 Hz 2,0 1,8 1,6 1,6 1,6 1,3 1,4 1,8 
500 Hz 2,0 1,5 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 2,3 
630 Hz 1,9 1,9 1,9 1,7 1,9 1,3 1,8 1,9 
800 Hz 2,0 1,9 1,7 1,9 1,6 1,9 1,8 1,5 

1 000 Hz 1,9 1,7 1,4 1,5 1,5 2,0 1,7 1,5 
1 250 Hz 1,7 1,4 2,0 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 
1 600 Hz 1,9 1,9 2,0 1,6 2,4 1,9 1,9 1,9 
2 000 Hz 2,0 2,0 1,9 1,9 2,3 1,9 1,7 1,9 
2 500 Hz 1,7 1,5 1,6 2,0 1,7 2,3 1,9 1,9 
3 150 Hz 1,7 1,7 1,9 1,8 1,3 2,0 1,9 1,7 
4 000 Hz 2,0 1,7 1,8 1,8 1,0 1,7 1,7 2,0 
5 000 Hz 2,3 2,0 2,0 2,4 1,4 1,7 1,9 1,3 
6 300 Hz 1,9 1,8 2,0 1,9 2,0 1,4 1,9 1,1 
8 000 Hz 1,8 1,7 1,6 1,9 2,0 1,4 1,4 1,1 

10 000 Hz 1,6 2,0 1,9 1,9 1,9 1,5 1,5 1,5 
12 500 Hz 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,5 2,0 1,8 
16 000 Hz 2,0 1,9 1,9 0,6 1,4 1,5 1,5 1,2 
20 000 Hz 1,9 1,9 1,2 0,1 1,6 1,6 0,4 0,2 
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Tabela 25 Odchylenie standardowe w poszczególnych pasmach tercjowych dla łuku 

Wysokość Poziom główki szyny 4m nad poziomem główki szyny 

Odległość 5 10 20 40 5 10 20 40 
20 Hz 1,9 1,7 2,0 2,1 0,9 1,8 2,0 1,8 
25 Hz 2,1 1,8 1,9 1,8 0,9 1,8 1,9 1,5 

31.5 Hz 1,7 1,9 1,7 1,6 1,0 1,9 1,8 1,5 
40 Hz 1,8 1,9 1,6 1,7 1,0 1,8 1,6 1,6 
50 Hz 1,6 1,6 1,7 1,9 0,7 1,4 1,9 1,6 
63 Hz 1,5 1,6 1,5 2,0 0,9 1,6 1,9 1,7 
80 Hz 1,5 2,1 1,6 1,3 0,7 1,3 1,6 1,5 

100 Hz 1,9 1,5 1,3 1,7 0,7 1,3 1,4 1,8 
125 Hz 1,9 1,7 1,7 1,8 0,9 1,7 1,7 1,9 
160 Hz 1,6 1,5 1,6 1,5 1,0 1,8 1,6 1,6 
200 Hz 1,6 1,6 1,3 1,4 0,8 1,6 1,6 1,7 
250 Hz 1,3 1,8 1,4 1,2 0,8 1,4 1,5 1,4 
315 Hz 1,3 1,5 1,2 1,2 0,7 1,3 1,3 1,6 
400 Hz 1,2 1,4 1,2 1,3 0,7 1,3 1,1 1,5 
500 Hz 1,2 1,4 1,1 1,1 0,8 1,4 1,1 1,5 
630 Hz 1,1 1,2 1,2 1,2 0,7 1,2 1,1 1,2 
800 Hz 1,2 1,2 1,4 1,4 0,7 1,1 1,2 1,1 

1 000 Hz 1,3 1,5 1,3 1,4 0,9 1,6 1,2 1,4 
1 250 Hz 1,3 1,5 2,1 1,4 0,8 1,3 1,3 1,4 
1 600 Hz 1,2 1,4 1,4 1,5 0,9 1,7 1,4 1,4 
2 000 Hz 1,3 1,4 1,7 1,8 0,9 1,6 1,4 1,3 
2 500 Hz 1,4 1,5 1,5 1,7 0,7 1,4 1,4 1,3 
3 150 Hz 1,3 1,2 1,4 1,2 0,7 1,4 1,3 1,3 
4 000 Hz 1,1 1,2 1,0 1,2 0,7 1,2 1,2 1,0 
5 000 Hz 1,1 1,1 1,0 1,1 0,7 1,3 1,5 1,2 
6 300 Hz 1,3 1,3 1,3 1,4 0,7 1,3 1,7 1,7 
8 000 Hz 1,2 1,5 1,4 1,7 0,8 1,4 1,9 2,0 

10 000 Hz 1,2 1,6 1,5 1,8 0,8 1,5 1,5 2,0 
12 500 Hz 1,2 1,6 1,7 1,8 0,7 1,4 1,5 1,9 
16 000 Hz 1,3 1,9 1,7 1,2 0,8 1,5 1,5 1,7 
20 000 Hz 1,4 2,1 0,9 0,2 0,8 1,6 0,7 0,3 

 

Kolejnym elementem analizy była weryfikacja, które częstotliwości pasm tercjowych 

charakteryzują się najwyższymi poziomami ciśnienia akustycznego. W tym celu wyznaczono 

średnie widma poziomów ciśnienia akustycznego dla badanych przedziałów wysokości 

dla pojazdów kolejowych poruszających się po odcinku prostym oraz łuku (Tabela 26 

i Tabela 27).  
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Tabela 26 Średnie poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych na wysokości 
główki szyny 

Pasma 
tercjowe 

częstotliwości 
[Hz] 

5 m 10 m 20 m 40 m 

Prosta Łuk Prosta Łuk Prosta Łuk Prosta Łuk 

20 99,8 100,1 95,4 96,1 94,0 93,5 89,7 89,1 
25 99,8 101,4 96,6 97,5 94,3 94,2 90,9 89,4 

31,5 100,6 102,1 97,1 98,1 95,1 95,3 91,0 90,2 
40 101,4 102,9 98,3 98,6 95,9 96,3 92,0 92,1 
50 102,0 101,8 99,1 98,9 96,3 96,9 92,6 92,2 
63 100,5 101,8 100,0 98,6 94,9 95,9 91,2 91,2 
80 100,0 104,3 98,5 101,3 94,3 96,7 89,9 90,7 
100 98,3 103,4 97,9 100,8 93,6 96,9 89,6 92,1 
125 96,0 98,4 95,1 95,8 91,4 93,2 85,4 86,8 
160 93,2 96,3 92,5 92,2 90,7 91,0 83,7 83,8 
200 91,6 94,8 90,5 90,0 88,3 89,5 81,4 82,5 
250 93,3 96,2 89,4 89,2 85,8 89,0 79,2 81,6 
315 94,1 98,5 88,4 88,5 83,3 87,2 76,7 80,1 
400 94,2 98,5 87,3 90,4 82,5 87,0 75,7 80,1 
500 95,0 97,5 88,0 92,7 83,5 88,4 77,3 81,5 
630 95,9 98,1 90,2 94,7 85,2 89,6 77,6 81,7 
800 97,9 102,4 93,9 97,9 87,4 90,8 79,8 82,9 

1 000 96,5 106,4 94,5 101,6 87,9 93,0 80,5 85,8 
1 250 97,4 108,2 95,2 102,0 88,8 95,0 81,2 86,7 
1 600 100,3 109,3 98,5 103,1 92,7 96,9 86,9 89,9 
2 000 101,6 107,8 99,7 102,8 95,4 96,6 88,1 91,1 
2 500 103,0 104,7 100,1 99,3 93,8 93,6 87,1 88,4 
3 150 99,8 101,3 97,3 96,4 89,0 89,9 86,3 85,9 
4 000 96,6 97,2 93,4 92,0 84,5 83,9 80,4 80,1 
5 000 93,8 94,9 90,1 89,3 80,7 80,2 77,0 76,8 
6 300 92,0 93,3 87,7 87,7 77,6 77,9 72,6 74,3 
8 000 91,6 90,9 87,4 85,4 76,5 75,1 68,9 70,5 
10 000 88,4 88,9 84,4 83,7 71,5 72,6 65,1 67,0 
12 500 84,8 86,8 80,0 81,3 66,4 67,6 58,7 61,8 
16 000 80,7 85,1 75,6 77,9 57,5 60,8 55,2 56,9 
20 000 78,1 83,4 70,2 73,6 54,6 55,9 58,3 58,5 

 

Dla obydwu badanych sytuacji (odcinek prosty oraz łuk), na wysokości poziomu 

główki szyny w bliskim otoczeniu linii kolejowej (dla odległości 40 m od osi torowiska), 

dominują niskie pasma od 20 Hz do 100 Hz, których poziomy mieszczą się w zakresie 

od 89,6 dB do 92,6 dB. W przypadku pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości 
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poruszających się po linii kolejowej zlokalizowanej na łuku, dla punktu pomiarowego 

w odległości 40 m, wysokie wartości zarejestrowano również dla częstotliwości z zakresu 

1600 Hz (89,9 dB) oraz 2000 Hz (91,1 dB). Dodatkowo wysokie poziomy ciśnienia 

akustycznego odnotowano w odległości 20 m od osi torowiska w niskich pasmach 

częstotliwości w zakresie od 125 Hz do 200 Hz (od  88,3 dB do 93,2 dB) oraz średnich pasmach  

mieszczących się w zakresie od 630 Hz do 3150 Hz (od 89 dB do 96,9 dB). W przypadku 

pojazdów kolejowych poruszających się po odcinku prostym (dla odległości 20 m), wysokie 

wartości poziomów ciśnienia akustycznego odnotowano w pasmach niskich w zakresie 

od 125 Hz – 160 Hz oraz w pasmach średnich w przedziale od 1600 Hz do 3150 Hz. 

Zarejestrowane poziomy ciśnienia akustycznego mieściły się pomiędzy 89,0 dB a 95,4 dB.  

W przypadku wysokości 4 m nad poziomem główki szyny (Tabela 27), dla obydwu 

badanych przypadków, w punktach pomiarowych zlokalizowanych w odległości 40 m od osi 

torowiska, najwyższe poziomy ciśnienia akustycznego widoczne są w pasmach średnich, 

tj. od 1000 Hz do 3150 Hz (87,2 – 95,1 dB). W niskich pasmach dominujące częstotliwości 

mieszczą się w zakresie od 20 Hz do 100 Hz (dla odległości 20 m od osi torowiska), w których 

zarejestrowano poziomy w zakresie od 88,5 dB do 91,9 dB). W przypadku linii kolejowej 

zlokalizowanej na łuku, częstotliwości w zakresie od 50 Hz do 100 Hz, dominują również 

w odległości  40 m od osi torowiska, gdzie zarejestrowano poziomy pomiędzy 88,8 dB 

a 89,6 dB.  

Tabela 27 Średnie poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych na wysokości 4 m 
od poziomu główki szyny 

Pasma 
tercjowe 

częstotliwości 
[Hz] 

5 m 10 m 20 m 40 m 

Prosta Łuk Prosta Łuk Prosta Łuk Prosta Łuk 

20 96,7 96,8 94,1 94,4 90,1 88,8 80,1 79,7 
25 97,2 97,1 95,3 95,0 91,0 89,3 81,9 82,2 

31,5 97,4 97,3 95,5 95,4 91,1 90,1 84,5 84,6 
40 97,7 97,3 96,1 95,4 91,4 91,9 86,0 87,2 
50 97,9 97,3 96,2 95,4 91,5 91,6 87,0 89,1 
63 97,7 96,9 96,3 94,5 90,0 90,3 87,2 88,8 
80 96,8 98,1 94,5 96,8 90,8 91,2 88,3 89,3 
100 96,4 97,5 93,8 95,6 88,5 91,2 87,4 89,6 
125 95,1 95,9 91,9 92,5 88,0 87,8 83,2 83,7 
160 94,7 95,4 91,4 91,6 88,3 85,9 82,0 81,7 
200 94,7 95,5 91,4 91,8 86,0 85,1 81,5 81,6 
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Pasma 
tercjowe 

częstotliwości 
[Hz] 

5 m 10 m 20 m 40 m 

Prosta Łuk Prosta Łuk Prosta Łuk Prosta Łuk 

250 94,5 95,7 90,9 92,0 85,7 88,9 81,6 81,8 
315 94,4 95,7 90,8 92,1 86,0 88,7 81,2 82,5 
400 94,7 95,6 91,2 91,9 87,9 88,4 84,2 82,9 
500 95,0 95,7 92,1 92,1 90,2 88,7 85,9 84,2 
630 95,5 96,6 92,9 93,8 89,4 90,6 84,8 84,7 
800 96,5 98,2 94,9 97,0 91,2 93,3 87,6 87,5 

1 000 97,2 100,7 96,3 102,1 93,0 96,7 89,2 91,6 
1 250 98,2 100,8 99,6 102,3 94,9 98,1 90,7 92,5 
1 600 100,5 101,1 101,4 103,0 99,6 98,9 94,7 94,0 
2 000 100,7 100,8 104,0 102,4 101,5 97,6 95,1 93,3 
2 500 100,5 99,1 101,3 98,9 98,7 93,8 94,3 89,7 
3 150 98,7 97,7 98,6 96,2 96,4 91,6 91,9 87,2 
4 000 96,6 95,4 94,8 91,5 89,1 85,3 89,0 80,9 
5 000 94,8 94,4 91,6 89,4 84,1 81,7 81,4 76,6 
6 300 92,7 92,9 87,7 86,5 81,3 79,9 77,7 74,6 
8 000 92,2 91,7 86,6 84,2 79,0 76,8 74,5 70,8 
10 000 89,8 89,9 81,5 80,4 75,0 73,8 69,7 67,1 
12 500 87,4 88,5 76,8 77,6 68,4 68,8 63,1 61,8 
16 000 84,6 86,9 70,8 74,5 59,8 61,2 55,9 55,9 
20 000 81,7 85,2 64,9 71,1 56,1 56,8 56,3 56,4 

 

Na podstawie wyników średnich poziomów ciśnienia akustycznego dla obydwu 

badanych wysokości (Tabela 26 oraz Tabela 27), dla odległości 40 m od osi torowiska, większe 

wartości poziomów w niskich pasmach częstotliwości (20Hz – 100 Hz) odnotowano 

dla wysokości na poziomie główki szyny. Pasma średnie, w zakresie częstotliwości od  1 000 

Hz do 4 000 Hz, dominowały dla wysokości 4 m nad poziomem główki szyny.  

Dodatkowo przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku przejazdów pojazdów 

o zwiększonych prędkościach po łuku o promieniu ok R=4000 m, można wskazać dominujące 

częstotliwości charakteryzujące przejazd badanego obiektu (Tabela 28). Na podstawie analizy 

różnic poziomów ciśnienia akustycznego (różnica min. 3 dB) dla poszczególnych pasm 

tercjowych (dla punktu obserwacji na wysokości główki szyny), należy stwierdzić, 

że w przypadku pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości poruszających się po łuku 

większe wartości odnotowano dla pasm w zakresie od 315 Hz do 2000 Hz (różnica od 3 dB 

do 10,8 dB). W bardzo bliskiej odległości od linii kolejowej (5 m), dominującą charakterystykę 
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przyjmują również częstotliwości: 80 Hz, 100 Hz, 16 000 Hz oraz 20 000 Hz, dla których 

maksymalne różnice względem odcinka prostego wynoszą od 4,3 dB do 5,3 dB. 

Tabela 28 Różnica w poziomach ciśnienia akustycznego dla punktu obserwacji na wysokości 
główki szyny 

Pasma 
tercjowe 

częstotliwości 
[Hz] 

Różnica w poziomach ciśnienia 
akustycznego 

5 m 10 m 20 m 40 m 

20 -0,3 -0,7 0,5 0,6 

25 -1,6 -1,0 0,1 1,5 
31,5 -1,5 -0,9 -0,2 0,7 
40 -1,5 -0,3 -0,4 -0,1 

50 0,2 0,2 -0,6 0,4 
63 -1,3 1,4 -1,0 -0,1 

80 -4,3 -2,8 -2,4 -0,8 
100 -5,1 -2,9 -3,3 -2,5 

125 -2,4 -0,6 -1,8 -1,4 
160 -3,1 0,3 -0,3 -0,1 

200 -3,2 0,5 -1,2 -1,1 
250 -2,9 0,2 -3,2 -2,4 

315 -4,5 -0,2 -4,0 -3,3 
400 -4,3 -3,0 -4,5 -4,3 
500 -2,4 -4,7 -4,9 -4,2 

630 -2,2 -4,5 -4,4 -4,1 
800 -4,5 -4,0 -3,4 -3,1 

1 000 -9,9 -7,1 -5,1 -5,3 

1 250 -10,8 -6,9 -6,2 -5,5 
1 600 -9,0 -4,6 -4,1 -3,0 
2 000 -6,2 -3,1 -1,2 -3,1 

2 500 -1,6 0,8 0,2 -1,3 
3 150 -1,5 0,9 -0,9 0,4 

4 000 -0,5 1,4 0,6 0,3 
5 000 -1,0 0,8 0,5 0,3 
6 300 -1,2 0,0 -0,3 -1,7 

8 000 0,6 2,0 1,4 -1,6 
10 000 -0,5 0,7 -1,1 -1,9 
12 500 -2,0 -1,2 -1,3 -3,1 

16 000 -4,3 -2,3 -3,3 -1,8 

20 000 -5,3 -3,4 -1,3 -0,1 
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W przypadku punktu obserwacji, w odległości 40 m na wysokości 4 m nad poziomem 

główki szyny (Tabela 29), odnotowano pojedyncze różnice w zakresie od 3,3 dB do 8,1dB.  

Tabela 29 Różnica w poziomach ciśnienia akustycznego dla punktu obserwacji na wysokości 
4 m nad poziomem główki szyny 

Pasma 
tercjowe 

częstotliwości 
[Hz] 

Różnica w poziomach ciśnienia 
akustycznego 

5 m 10 m 20 m 40 m 

20 -0,1 -0,3 1,3 0,4 
25 0,1 0,3 1,6 -0,3 

31,5 0,1 0,1 1,0 -0,1 
40 0,4 0,7 -0,5 -1,2 
50 0,6 0,8 -0,1 -2,1 
63 0,9 1,8 -0,4 -1,6 
80 -1,2 -2,3 -0,3 -1,0 
100 -1,1 -1,8 -2,7 -2,2 
125 -0,8 -0,6 0,2 -0,6 
160 -0,7 -0,2 2,5 0,3 
200 -0,9 -0,4 0,9 -0,1 
250 -1,2 -1,1 -3,2 -0,2 
315 -1,3 -1,4 -2,8 -1,2 
400 -1,0 -0,7 -0,6 1,3 
500 -0,7 0,1 1,4 1,7 
630 -1,1 -0,9 -1,2 0,1 
800 -1,7 -2,1 -2,1 0,1 

1 000 -3,5 -5,9 -3,7 -2,4 
1 250 -2,6 -2,7 -3,2 -1,9 
1 600 -0,6 -1,6 0,7 0,7 
2 000 -0,1 1,6 3,8 1,9 

2 500 1,4 2,4 4,9 4,6 
3 150 0,9 2,4 4,8 4,7 
4 000 1,2 3,3 3,8 8,1 
5 000 0,4 2,2 2,5 4,8 

6 300 -0,2 1,2 1,4 3,1 
8 000 0,5 2,4 2,2 3,7 
10 000 -0,1 1,1 1,2 2,7 
12 500 -1,1 -0,8 -0,4 1,3 
16 000 -2,3 -3,6 -1,4 0,0 
20 000 -3,5 -6,2 -0,7 0,0 
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Dość równomiernie rozłożone poziomy ciśnienia akustycznego na wysokości 4 m nad 

poziomem główki szyny (Tabela 29), wskazują, że dominującym źródłem hałasu w przypadku 

pojazdów klejowych poruszających się z prędkością 200 km/h jest hałas toczenia. 

W celu określenia reprezentatywnej sygnatury akustycznej dla badanego pojazdu 

kolejowego zwiększonych prędkości obliczono ekspozycyjny poziom dźwięku dla odcinka 

prostego oraz łuku w 4 punktach pomiarowych, zlokalizowanych w odległości 5 m, 10 m, 20 m 

oraz 40 m od osi torowiska (Rys. 31 oraz Rys. 32). Średni poziom ekspozycyjny został 

obliczony zgodnie z zależnością [159]: 

 
𝐿 =

1

𝑛
10 ,  (23) 

 

gdzie: 

LEK – ekspozycyjny poziom ciśnienia akustycznego [dB], 

LEki – poziom ciśnienia akustycznego w n – tej tercji [dB]. 

 

Rys. 31 Ekspozycyjny poziom dźwięku dla odcinka prostego na wysokości poziomu główki 
szyny (0 m) oraz na wysokości 4 m od poziomu główki szyny 
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Rys. 32 Ekspozycyjny poziom dźwięku dla łuku na wysokości poziomu główki szyny (0 m) 
oraz na wysokości 4 m od poziomu główki szyny 

Ekspozycyjny poziom dźwięku na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

dla pojazdów zwiększonych prędkości poruszających się po odcinku prostym oraz łuku jest 

bardzo zbliżony we wszystkich badanych odległościach. Różnice pomiędzy uzyskanymi 

wartościami nie przekroczyły 1 dB, co świadczy o bardzo podobnym składzie energetycznym 

w obydwu przypadkach badawczych. Na wysokości poziomu główki szyny (0 m) dla odcinka 

prostego oraz łuku, w odległości 20 m i 40 m nie odnotowano wielkich różnic w poziomach 

ekspozycyjnych (od 0,8 dB do 1,6 dB), co świadczy o podobnym rozkładzie wyników. Znaczne 

różnice w amplitudzie ekspozycyjnego poziomu dźwięku odnotowano pomiędzy odcinkiem 

prostym a łukiem (na wysokości poziomu główki szyny) dla bliskich odległości od linii 

kolejowej (5 m oraz 10m od osi torowiska), dla których rozbieżność w poziomach wyniosła 

kolejno: 4,2 dB oraz 6,3 dB. Powyższa sytuacja może świadczyć o zwiększonym udziale hałasu 

toczenia, wynikającym z dodatkowego tarcia bocznej powierzchni kół o szynę.  

5.2. Pomiary sygnałów akustycznych z wykorzystaniem kamery 
akustycznej  

Do lokalizacji źródeł hałasu zastosowano kamerę akustyczną Noise Inspector 

Bionic  M-112. Kamera ta posiada wysoką rozdzielczość, zwłaszcza w zakresie średnich 

i wyższych częstotliwości i umożliwia zlokalizowanie głównych dróg przenoszenia hałasu. 

Kamera jest wyposażona w 112 mikrofonów kierunkowych oraz kamerę optyczną, przy 
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pomocy której przyporządkowywany jest obraz optyczny do rozkładu poziomów ciśnienia 

akustycznego. Kamera akustyczna wykorzystuje do pomiarów metodę  holografii akustycznej 

(od 40 Hz) oraz beamformingu (powyżej 400Hz), co pozwala na uzyskanie wyników w zakresie 

częstotliwości od 40 Hz do 24kHz, o częstotliwości próbkowania ok. 12Hz. Do pomiarów 

wykorzystywana została metoda beamformingu, która dedykowana jest do pomiarów 

w odległości powyżej 1 m od źródła [169]. 

Wykorzystywana przez kamerę akustyczną do identyfikacji głównych źródeł hałasu 

metoda beamformingu – kształtowania wiązki, polega na przetwarzaniu sygnału przestrzenno-

czasowego rejestrowanego przez macierz mikrofonową. Każdy ze 112 mikrofonów macierzy 

posiadający określoną pozycję względem jej środka, dokonuje pomiaru ciśnienia akustycznego. 

Opóźnienia czasowe przypisane dla każdego mikrofonu macierzy akustycznej umożliwiają 

ogniskowanie wiązki sygnału w kierunku propagacji fali akustycznej 

[26, 37, 47, 52, 69, 92, 106, 108, 113, 195, 209]. Uproszczony schemat analizy sygnału 

z wykorzystaniem metody beamformingu przez kamerę akustyczną przedstawiono na Rys. 33. 

 

Rys. 33 Uproszczony schemat analizy sygnału z wykorzystaniem metody beamformingu przy 
użyciu  kamery akustycznej [138] 

Algorytm ten w domenie czasowej otrzymujemy za pomocą poniższego 

wzoru [47, 60, 106, 129]: 

 
𝑦(𝑡) =  𝜔 (𝑡 − τ , c)[s] (24) 

gdzie: 

ωn – waga pomnożona na sygnale wyjściowym n-tego mikrofonu,  

τn – opóźnienie czasowe dla każdego mikrofonu macierzy, 

pn – współrzędna n-tego mikrofonu. 
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W przypadku przekształcenia powyższego algorytmu w dziedzinie częstotliwości 

za pomocą transformaty Fouriera, wypadkowy sygnał można wyrazić za pomocą 

wzoru [60, 106, 108]: 

 
𝑌(𝜔, 𝑘) =  𝑤 (𝑘)F(𝜔) (25) 

gdzie: 

ωT – sygnał wyjściowy n-tego mikrofonu,  

k – jednostkowy wektor falowy, 

Fn – transformata Fouriera sygnału n-tego mikrofonu. 

 

Dzięki zastosowaniu opóźnienia czasowego dla poszczególnych mikrofonów mierzony 

sygnał jest taki sam dla całej macierzy mikrofonowej. Wielkość opóźnień czasowym zależy 

od rodzaju fali akustycznej (płaska, kulista), które przebywają różną drogę względem 

mikrofonu n-tego a mikrofonem referencyjnym. Sygnał odebrany przez mikrofony, opóźniony 

o odpowiedni czas, jest sumowany na wyjściu matrycy, a tym samym wzmacniany 

w porównaniu z pomiarem przy użyciu tylko jednego mikrofonu [25, 47, 106, 108, 113, 135, 

209]. Różnice w kształtowaniu się wiązki akustycznej fali płaskiej i kulistej przedstawiono 

na Rys. 34.  

 

Rys. 34 Kształtowanie się wiązki akustycznej fali płaskiej i kulistej [106] 
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Opóźnienie czasowe (τn) dla fali płaskiej określa się zgodnie z poniższym 

wzorem [26, 106, 108]:  

 
τ =  

d

c
=  

a ∗ P

c
 (26) 

 
gdzie: 

dn – różnica w odległości drogi przebytej przez falę, 

pn – określona pozycja n-tego mikrofonu, 

a – jednostkowy wektor fali padającej, 

c – prędkość propagacji fali dźwiękowej. 

 

W przypadku fali kulistej, występującej w przypadku źródła punktowego, wielkość 

opóźnień czasowych określa się na podstawie zależności [26, 106, 108]: 

 
τ =  

r − l

c
 (27) 

 
gdzie: 

r – odległości środka macierzy akustycznej od źródła punktowego, 

l – odległość źródła n-tego mikrofonu od źródła punktowego. 

Przeprowadzone w dniu 26 kwietnia 2019 r. pilotażowe pomiary sygnałów 

akustycznych przy pomocy kamery akustycznej wykazały, że głównym źródłem hałasu 

od pojazdów zwiększonych prędkości jest hałas toczenia – pochodzący od drgań koło-szyna. 

Pomiary zostały wykonane podczas przejazdu badanego pojazdu przy prędkości ok. 188 km/h.  

Analiza wykazała, że przy widmie częstotliwości 1930 – 2000 Hz pojawiają się również 

przekroczenia na styku sieci trakcyjnej z pantografem pojazdu kolejowego. Podczas badań 

eksperymentalnych zarejestrowano jedynie jedno takie zdarzenie, dlatego w dalszym studium 

badań poddano szczegółowej weryfikacji, czy zdarzenie to wynika ze stanu technicznego 

pojazdu/infrastruktury kolejowej, czy też są to zdarzenia cyklicznie występujące podczas 

przejazdów pojazdów zwiększonych prędkości. Powyższe zdarzenie akustyczne przedstawiono 

na Rys. 35. 
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Rys. 35 Rozkład poziomu dźwięku w zakresie częstotliwości 1930–2000 Hz 

Na podstawie przeprowadzonych w sierpniu 2019 r. docelowych pomiarów 

zdefiniowano główne źródło hałasu generowanego przez pojazdy kolejowe zwiększonych 

prędkości, poruszających się z prędkością ok. 200km/h. Uzyskane wartości poziomu ciśnienia 

akustycznego poddano analizie oraz przetworzono zgodnie z równaniem (20), w celu uzyskania 

wartości zmierzonych na źródle. Ze względu na znaczną liczbę danych (tj. po 20 przejazdów 

pojazdów dla odcinka prostego oraz łuku), poniżej przedstawiono wybrane wyniki 

dla poszczególnych zakresów częstotliwości, w których uzyskano najwyższe poziomy hałasu. 

W celu lepszego zobrazowania uzyskanych wyników, zdarzenia akustyczne, charakteryzujące 

się najwyższymi wartościami poziomów hałasu, zostały pogrupowane w trzy zakresy 

częstotliwości, tj. 500-1000 Hz, 1000-2000 Hz oraz 2000-3000 Hz (Rys. 36 - Rys. 41). 

Badania wykazały, że głównym źródłem hałasu powstającym podczas przejazdów 

pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości jest hałas toczenia pochodzący od drgań szyna 

– koło. Wykonane pomiary kamerą akustyczną pojazdów kolejowych poruszających się 

z prędkością ok. 200 km/h wykazały, że w badanym zakresie częstotliwości nie 

zaobserwowano zdarzeń akustycznych, wskazujących na istotny udział hałasu 

aerodynamicznego. 
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Rys. 36 Rozkład poziomu dźwięku w zakresie częstotliwości 500-1000 Hz - odcinek prosty 

 

 

Rys. 37 Rozkład poziomu dźwięku w zakresie częstotliwości 1000-2000 Hz - odcinek prosty 
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Rys. 38 Rozkład poziomu dźwięku w zakresie częstotliwości 2000-3000 Hz - odcinek prosty 

 

 

Rys. 39 Rozkład poziomu dźwięku w zakresie częstotliwości 500-1000 Hz - łuk 
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Rys. 40 Rozkład poziomu dźwięku w zakresie częstotliwości 1000-2000 Hz – łuk 

 

 

Rys. 41 Rozkład poziomu dźwięku w zakresie częstotliwości 2000-3000 Hz – łuk 
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5.3. Podsumowanie 

W części pierwszej rozdziału zaprezentowano wyniki pomiarów sygnałów 

akustycznych z wykorzystaniem macierzy mikrofonów, zlokalizowanych w 4 punktach 

pomiarowych. Pomiary zostały wykonane na pojazdach kolejowych zwiększonych prędkości 

poruszających się na odcinku prostym oraz łuku z prędkością 200 km/h. W ramach niniejszego 

rozdziału dokonano analizy uzyskanych sygnałów akustycznych, na podstawie których 

określono m.in. odchylenie standardowe próbki dla 4 sekundowych przejazdów 

reprezentatywnych, które przedstawiają rozrzut poziomów ciśnienia akustycznego 

w zależności od pasma tercjowego. Dla ponad 97% badanych przypadków różnice poziomów 

ciśnienia akustycznego w poszczególnych pasmach tercjowych nie przekroczyły 2 dB, 

przekroczenia powyżej 2 dB obejmowało 13 z 496 przypadków (2,6%), zaś ich wartości 

mieściły się w zakresie od 2,1 dB do 2,7 dB. 

Wyznaczono średnie widma poziomów ciśnienia akustycznego, na podstawie których 

wskazano dominujące częstotliwości w pasmach tercjowych na wysokości poziomu główki 

szyny oraz dla 4 m na poziomem główki szyny, dla pojazdów kolejowych poruszających się 

po odcinku prostym oraz łuku. Analiza wyników wykazała, że dla obydwu badanych sytuacji 

(odcinek prosty oraz łuk), na wysokości poziomu główki szyny dla odległości 40 m od osi 

torowiska, dominują niskie pasma częstotliwości od 20 Hz do 100-160 Hz oraz pasma średnie 

w zakresie od 630 Hz do 3150 Hz. Dla wysokości 4 m nad poziomem główki szyny najwyższe 

wartości zarejestrowano dla częstotliwości tercjowych w pasmach niskich od 20 Hz do 100 Hz 

(dla odległości 20 m) oraz dla pasm średnich w zakresie 1000 – 4000 Hz.  

Analizie poddano dominujące częstotliwości - charakteryzujące przejazd badanych 

zespołów trakcyjnych po łuku o promieniu ok R=4000 m. Na podstawie analizy różnic 

poziomów ciśnienia akustycznego dla poszczególnych pasm tercjowych (dla punktu obserwacji 

na wysokości główki szyny), większe wartości odnotowano dla pasm w zakresie od 315 Hz 

do 2000 Hz (różnica od 3 do 10,8 dB). W bardzo bliskiej odległości od linii kolejowej (5 m), 

dominujące wartości występują również częstotliwości: 80 Hz, 100 Hz, 16 000 Hz oraz 

20 000 Hz. 

Podczas prowadzenia obliczeń analitycznych wyznaczono ekspozycyjny poziom 

dźwięku dla odcinka prostego oraz łuku w 4 punktach pomiarowych, zlokalizowanych 

w odległości 5 m, 10 m, 20 m oraz 40 m od osi torowiska, dla obydwu badanych wysokości. 

W przypadku wysokości 4 m nad poziomem główki szyny różnice pomiędzy odcinkiem 

prostym a łukiem są bardzo zbliżone we wszystkich badanych odległościach. Uzyskane 
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wartości nie przekroczyły 1 dB, co świadczy o bardzo podobnym układzie rozkładu energii 

niesionej falą akustyczną dla obydwu przypadków badawczych. Dla wysokości na poziomie 

główki szyny znaczne różnice w amplitudzie ekspozycyjnego poziomu dźwięku odnotowano 

pomiędzy odcinkiem prostym a łukiem, dla bliskich odległości od linii kolejowej (5–10 m), 

co może wskazywać na zwiększony udział hałasu toczenia, wynikającego z dodatkowego tarcia 

bocznej powierzchni kół o szynę. W odległości 20 m i 40 m odnotowano podobne rozkłady 

wyników ekspozycyjnych poziomów dźwięku.  

W rozdziale 5.2. przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych 

z wykorzystaniem kamery akustycznej, na podstawie których zidentyfikowano główne źródła 

hałasu pochodzące od pojazdów zwiększonych prędkości, poruszających się na odcinku 

prostym oraz po łuku z prędkością 200 km/h. Pomiary zostały wykonane przy użyciu kamery 

mikrofonowej Bionic M-112 w odległości 20 m od osi torowiska. W wyniku 

przeprowadzonych badań eksperymentalnych wskazano, iż hałas wynikający z występowania 

zjawisk kontaktowych na styku koło-szyna (hałas toczenia), pracy jednostki napędowej 

i elementów wózków jezdnych, są dominującym źródłem dźwięku w zakresie częstotliwości 

500-3000 Hz. Jego poziomy u źródła są porównywalne dla każdego przejazdu i sięgają 100 dB.  

Pomiary wykonane kamerą akustyczną wykazały, że w badanym zakresie 

częstotliwości nie zaobserwowano zdarzeń akustycznych, wskazujących na udział hałasu 

aerodynamicznego, którego źródłem mogły być zawirowania powietrza wokół pudła zespołu 

trakcyjnego. W zakresie częstotliwości około 2000 Hz zaobserwowano wzrost udziału efektu 

akustycznego, który jest następstwem zjawisk kontaktowych zachodzących w obszarach styku 

okładziny pantografu z zasilającym przewodem trakcyjnym. To źródło można potraktować, 

jako poruszający się emitor punktowy, którego wpływ na otoczenie w dalszych rozważaniach 

może być pominięty, ze względu na małą liczbę tego typu emitorów i poziom maksymalny tych 

odziaływań leżący w zakresie 85-88 dB. Badania eksperymentalne potwierdziły, 

ze zarejestrowane zjawisko akustyczne w okolicach pantografu badanego pojazdu było 

pojedynczym zdarzeniem, wynikającym prawdopodobnie ze stanu technicznego pantografu lub 

przewodu trakcyjnego, lub ewentualnie związanym z powstawaniem wyładowania 

elektrycznego.    
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6. Model propagacji hałasu kolejowego 

W niniejszym rozdziale zbadano istniejące modele propagacji hałasu w transporcie 

kolejowym. Szczegółowej charakterystyce poddano niderlandzką metodę obliczania poziomów 

dźwięku pochodzących od pojazdów szynowych (RMR), która zgodnie z Dyrektywą [41]  

stanowi zalecaną metodykę przejściową. Metodykę tą należy stosować w przypadku braku 

posiadania krajowego modelu oceny hałasu kolejowego, tak jak to ma miejsce w Polsce.  

W dalszej części rozdziału analizie poddano cztery wybrane modele oceny hałasu 

kolejowego, pod względem ich najdokładniejszego odzwierciedlania zjawiska propagacji. 

Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych zweryfikowano zachowanie 

wybranych modeli opisujących zmianę poziomu dźwięku w i-tym pasmie częstotliwości 

w funkcji zmiennej odległości obserwatora od linii kolejowej, na której eksploatowane 

są pojazdy kolejowe zwiększonych prędkości. Dodatkowo przedstawiono autorski model wraz 

ze zbudowaną w ramach pracy bazą danych, zawierającą rzeczywiste przebiegi w dziedzinie 

czasu i częstotliwości.   

6.1. Istniejące empiryczne modele propagacji hałasu 

Istnieje wiele modeli do obliczeń hałasu kolejowego, które wykorzystywane są przez 

poszczególne kraje. Należy do nich zaliczyć m.in. model: 

 holenderski (RMR), 

 niemiecki (Shall 03), 

 szwajcarski (SonRAIL), 

 francuski, 

 austriacki,  

 angielski (CRN), 

 słowacki [134]. 

Wszystkie istniejące modele propagacji hałasu przystosowane są do warunków 

eksploatacyjnych danego kraju, tj. infrastruktury, taboru. Fakt ten sprawia, że modeli tych nie 

można bezpośrednio wdrożyć w krajach o innej charakterystyce taboru oraz infrastruktury 

kolejowej. Dyrektywa 2002/49/WE [41] wprowadza dwie możliwości oceny propagacji hałasu 

kolejowego. Dopuszcza się wykorzystanie krajowych metod oceny, pod warunkiem 

dostosowania ich do wskaźników oceny hałasu określonych w Dyrektywie [41] 

lub zastosowanie zalecanych metod przejściowych [40, 41, 82]. W odniesieniu do hałasu 

pochodzącego od transportu kolejowego należy stosować niderlandzką metodę obliczania 
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poziomów dźwięku pochodzących od pojazdów szynowych RMR (znaną również jako SRM I 

lub SRM II) [62]. Model umożliwia wyznaczenie propagacji dźwięku w przestrzeni otwartej 

od źródła do odbiornika, zgodnie z normą PN-ISO 9613-2 [127]. Z uwagi na fakt, iż w Polsce 

stosowana jest przejściowa metoda oceny hałasu w dalszej części rozdziału skupiono się 

na charakterystyce holenderskiego modelu propagacji hałasu kolejowego (metoda RMR). 

Holenderska metoda obliczania hałasu kolejowego zawiera dostatecznie dużą liczbę 

przykładów taboru poruszającego się na tamtejszych liniach kolejowych, dlatego też może być 

stosowana we wszystkich państwach członkowskich bez modyfikacji. Niemniej jednak baza 

danych modelu powinna zostać zastąpiona szczegółowymi informacjami na temat rodzajów 

pojazdów kolejowych charakterystycznych dla danego kraju [5, 111]. W metodzie tej  wyróżnia 

się dwie procedury obliczeniowe emisji hałasu: uproszczona metoda szerokopasmowa 

dla prostej geometrii – SRM I, w której wyniki podawane są w całkowitych równoważnych 

poziomach dźwięku, a także nowsza wersja metody  – SRM II, w której obliczanie propagacji 

hałasu odbywa się w poszczególnych pasmach oktawowych [28, 51, 67, 91]. 

Przed przystąpieniem do obliczania równoważnego poziomu dźwięku, wszystkie 

pojazdy poruszające się na danej linii kolejowej należy przypisać do jednej z dziesięciu 

kategorii pojazdów kolejowych, wyszczególnionych ze względu na rodzaj systemu 

napędowego i układu hamulcowego: 

1) pociągi pasażerskie z hamulcami klockowymi, 

2) pociągi pasażerskie z hamulcami tarczowymi i klockowymi, 

3) pociągi pasażerskie z hamulcami tarczowymi, 

4) pociągi towarowe z hamulcami klockowymi, 

5) pociągi z lokomotywą spalinową z hamulcami klockowymi,  

6) pociągi z lokomotywą spalinową z hamulcami tarczowymi, 

7) pociągi metra oraz szybkie tramwaje z hamulcami tarczowymi, 

8) pociągi InterCity oraz pociągi osobowe z hamulcami tarczowymi, 

9) pociągi szybkobieżne z hamulcami klockowymi i tarczowymi, 

10) tymczasowo zarezerwowana dla pociągów szybkobieżnych typu ICE-3 [62]. 

Dodatkowo model wyróżnia następujące typy torów kolejowych: 

1) na podkładach betonowych składających się z jednego lub dwóch bloków 

leżących na podsypce, 

2) na podkładach drewnianych lub betonowych z płytkami żebrowymi leżącymi 

na podsypce,  
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3) z szynami niespawanymi leżącymi na podsypce, tory z łączeniami lub 

zwrotnicami,  

4) z blokami, 

5) z blokami i na nasypie, 

6) z regulowanym przytwierdzeniem szyn, 

7) z regulowanym przytwierdzeniem szyn leżące na podsypce,  

8) z torami wpuszczonymi w podłoże,  

9) na przejazdach kolejowych [62]. 

Poziom emisji dla prędkości pociągu można wyznaczyć przy pomocy maksymalnej 

prędkości dla każdej kategorii. Maksymalne prędkości dla poszczególnych kategorii pojazdów 

zostały przedstawione w Tabeli 30. 

Tabela 30 Maksymalna (obliczeniowa) prędkość dla danej kategorii pojazdów [140, 196]  

Kategoria 
pojazdu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Maksymalna 
(obliczeniowa) 

prędkość 
[km/h] 

140 160 140 100 140 120 100 160 300 330 

 

W przypadku konieczności określenia charakterystyki pojazdów oraz linii kolejowych, 

które nie zostały wyróżnione w bazie danych holenderskiego modelu, należy zastosować jedną 

z trzech procedur pomiarowych (A, B lub C): 

 procedura A -   określa pojazd kolejowy do istniejących kategorii na podstawie układu 

napędowego (wysokoprężny, elektryczny, hydrauliczny) oraz układu hamulcowego 

(tarczowy lub klockowy). Procedura przeznaczona jest również do nowobudowanych 

pojazdów, w przypadku których nie ma możliwości przeprowadzenia pomiarów hałasu.  

 procedura B – wprowadza tzw. „wolną kategorię”, do której można przypisać każdy typ 

pojazdu, niepasujący do istniejących kategorii. Klasyfikacja pojazdu odbywa się 

na podstawie źródła hałasu (trakcyjny, toczenia, aerodynamiczny) wraz z wysokością 

jego występowania oraz na podstawie chropowatości kół i toru, a także promieniowania 

akustycznego linii kolejowej. 

 procedura C – określa charakterystykę akustyczną dla poszczególnych elementów 

konstrukcji torowiska (podkłady, podsypka). Metoda emisji hałasu wykorzystuje fakt, 

że charakterystyka toru w pasmach oktawowych jest niezależna od typu pojazdu lub 

jego prędkości [62]. 
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Metoda RMR dla wersji SRM I, dla poszczególnych kategorii pojazdów zaliczanych 

do taboru konwencjonalnego, wskazuje wysokości, na których należy wykonać pomiary i są to: 

 0 m – na wysokości główki szyny, 

 0,5 m – powyżej główki szyny [140, 185]. 

Dla pojazdów kolei dużych prędkości określono trzy dodatkowe wysokości wykonania 

pomiarów tj.:  

 2,0 m – powyżej główki szyny, 

 4,0 m – powyżej główki szyny, 

 5,0 m – powyżej główki szyny [140, 185]. 

Według metody SRM I równoważny poziom dźwięku A (LAeq) [dB] dla hałasu 

kolejowego oblicza się zgodnie z zależnością [91, 140, 185]:  

 L
Aeq 

= E
s
+C

odbicie
 – D

odległość 
– D

powietrze 
– D

grunt  
– D

meteo
 (28) 

 
 

gdzie: 

Es – złożona wartość poziomu emisji, 

C
odbicie

 
– wartość korekcji dla możliwych odbić pochodzących od budynków 

lub innych powierzchni pionowych, 

D
odległość

 – wielkość tłumienia spowodowana rozbieżnością geometryczną, 

D powietrze – wielkość tłumienia spowodowana absorpcją atmosferyczną, 

D
grunt

 – wielkość tłumienia wynikająca z wpływu powierzchni ziemi, 

D
meteo

 – wartość korekcji meteorologicznej. 

 

Złożoną wartość poziomu emisji (Es), należy wyznaczać zgodnie z równaniem [91]: 

 
𝐸 = 10 log

1

127
Φ 10  /  (29) 

 

gdzie: 

Ei –  wartość poziomu emisji dla odcinka 

Φi – kąt, pod którym odcinek jest widziany z punktu odbioru, 

n –  liczba odcinków na badanym obszarze. 
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Wskaźnik poprawki odbicia (Codbicie) dla budynków lub innych powierzchni 

odbijających usytuowanych naprzeciwko punktu odbioru należy zastosować w przypadku 

spełnienia poniższych warunków: 

 powierzchnie muszą odbijać dźwięk,  

 powierzchnie muszą być usytuowane pionowo i równolegle do torowiska,  

 powierzchnie muszą być wyższe niż wysokość punktu odbioru (h
w
)10, 

 odległość mierzona w poziomie (d
r
) od źródła liniowego musi być mniejsza niż 

100 m oraz musi być mniejsza niż mierzona w poziomie czterokrotna odległość 

(d
w
) pomiędzy punktem odbioru a źródłem liniowym.  

 

Wartość korekcji dla możliwych odbić (C
odbicie

) pochodzących od budynków lub 

innych powierzchni przyjmuje postać: 

 𝐶 =  4(𝑑 + 𝑑 ) (30) 

 

gdzie: 

dr – mierzona w poziomie odległość pomiędzy obiektem odbijającym a źródłem 

liniowym [m],  

dw – mierzona w poziomie odległość pomiędzy punktem odbioru a źródłem 

liniowym [m]. 

 

Wielkość tłumienia spowodowana rozbieżnością geometryczną (D
odległość

) należy 

wyznaczyć zgodnie z zależnością:  

 𝐷 ł ść = 10 lg 𝑟 (31) 

 

gdzie: 

r – najkrótsza odległość pomiędzy punktem odbioru a źródłem liniowym [m]. 

 

 
10 Punkty odbioru dla budynków muszą znajdować się na wysokości powyżej 5 m nad poziomem 

gruntu. W budynkach mieszkalnych o trzech lub większej liczbie pięter, punkt ten wyznacza się u 

góry poziomu piętra (1m poniżej kalenicy). 



118 
 

Wielkość tłumienia spowodowana absorpcją atmosferyczną (D powietrze) należy 

wyznaczyć zgodnie z zależnością: 

 𝐷 =  0,016𝑟 ,  (32) 

gdzie: 

r – najkrótsza odległość pomiędzy punktem odbioru a źródłem liniowym [m].  

Wielkość tłumienia wynikająca z wpływu powierzchni ziemi (D
grunt

) oblicza się 

ze wzoru: 

 𝐷 = 3𝐵 , (1 − 𝑒  . ) 1,25𝑒 , , ,

+ 1,6𝐵 − 1,8 − 3(1 − 𝐵) 1 − 𝑒
,

 ,  
(33) 

gdzie: 

B – współczynnik pochłaniania przez nieutwardzony grunt (trawa, piach, tłuczeń), 

odcinek gruntu pomiędzy punktem odbioru a źródłem,  

r – najkrótsza odległość pomiędzy punktem odbioru a źródłem liniowym odbioru [m], 

hbs – wysokość źródła powyżej średniego poziomu terenu wewnątrz obszaru źródła 

[m], 

hw – wysokość punktu odbioru powyżej średniego poziomu terenu wewnątrz 

ocenianego obszaru [m]. 

Współczynnik korekcji meteorologicznej (D
meteo

) oblicza się ze wzoru: 

 
𝐷 = 3,5 1 − 𝑒

,
, ,  (34) 

gdzie: 

r –  najkrótsza odległość pomiędzy punktem odbioru a źródłem liniowym odbioru 

a źródłem liniowym [m], 

hbs – wysokość źródła powyżej średniego poziomu terenu wewnątrz obszaru 

źródła [m], 

hw – wysokość punktu odbioru powyżej średniego poziomu terenu wewnątrz 

ocenianego obszaru [m]. 
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W metodzie RMR SMR II  równoważny poziom dźwięku w odległości r od źródła 

należy wyznaczyć zgodnie z równaniem [28, 67, 140, 185, 196]: 

 
𝐿 = 10𝑙𝑔 10 , , ,  (35) 

gdzie: 

ΔLeq,i,j,n – równoważny poziom dla odpowiedniego pasma oktawowego (i), sektora (j) 

oraz źródła punktowego (n) , którego należy określić zgodnie ze wzorem: 

 𝛥𝐿 =  𝐿 + 𝛥𝐿 − 𝛥𝐿 − 𝛥𝐿 − 𝛥𝐿 −  58,6 (36) 

gdzie: 

 
Wielkość emisji (LE) w postaci poziomu mocy akustycznej w pasmach oktawowych 

dla kategorii pojazdów od 1 do 8 określane są dla dwóch różnych wysokości: 

 0 m – na wysokości główki szyny, 

 0,5 m – powyżej główki szyny [140, 196]. 

W przypadku pojazdów dużych prędkości (kategoria 9 – pociągi szybkobieżne 

z hamulcami klockowymi i tarczowymi) określono 4 różne wysokości źródła dźwięku:  

 0,5 m – powyżej główki szyny, 

 2,0 m – powyżej główki szyny, 

 4,0 m – powyżej główki szyny, 

 5,0 m – powyżej główki szyny [140, 196]. 

Przy obliczaniu emisji z określonego odcinka linii kolejowej należy uwzględnić 

przejazd różnych kategorii pojazdów, rodzaj źródła hałasu wraz z wysokością jego 

występowania a także warunki eksploatacyjne przejazdu (z hamowaniem/bez hamowania) 

[28, 196]. Wielkość emisji uzyskujemy według zależności [28, 196]: 

 

LE –  wartość poziomu emisji dla wysokości źródła oraz pasma oktawowego, 

ΔLGU –  tłumienie spowodowane rozbieżnością geometryczną, 

ΔLOD –  tłumienie spowodowane propagacją w przestrzeni, 

ΔLSW – ekranowania – jeżeli występuje, 

ΔLR – tłumienie przez odbicia – jeżeli występuje. 
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𝐿 , = 10 𝑙𝑜𝑔 n 10

, ,  /
 +  n 10

, ,  /
 (37) 

 

gdzie: 

Wartości poziomu emisji dla pojazdów hamujących i niehamujących dla każdej 

z kategorii wyznacza się zgodnie z zależnościami [28]:  

 
𝐸 , , =  𝑎 , , + 𝑏 , ,  𝑙𝑜𝑔𝑉 , + 10𝑙𝑜𝑔𝑄 , + 𝐶 ,    (38) 

 
 

𝐸 , , =  𝑎 , + 𝑏 ,  𝑙𝑜𝑔𝑉 + 10𝑙𝑜𝑔𝑄 + 𝐶 ,    (39) 

 
gdzie: 

 

n – liczba kategorii pociągów korzystających z rozpatrywanej linii kolejowej, 

Eh
nb,i,c – liczba pojazdów niehamujących dla pociągu w każdej kategorii (c=1 

do n), w paśmie oktawowym i, oraz na wysokości oceny h ((h= 0 m, 0,5 m, 

2 m, 4 m, 5 m) zależnej od kategorii pociągu, 

Eh
br,i,c  – liczba pojazdów hamujących dla pociągu w każdej kategorii (c=1 do n), 

w paśmie oktawowym i, oraz na wysokości oceny h ((h= 0 m, 0,5 m, 2 m, 

4 m, 5 m) zależnej od kategorii pociągu. 

ah
ic,bh

ic 

(ah
br,i,c,bh

br,i,c) 

–  warunki emisji dla kategorii pociągu c w warunkach braku 

hamowania (hamowania), dla pasma oktawowego i, na wysokości h, 

Q
c
 – średnia liczba pociągów niehamujących, należących 

do rozpatrywanej kategorii pociągów, 

Q
r,c

 –  średnia liczba pociągów hamujących, należących do rozpatrywanej 

kategorii pociągów, 

V
c
 – średnia prędkość niehamujących pojazdów kolejowych [km/h],  

Vbr,c –  średnia prędkość hamujących pojazdów kolejowych [km/h], 

bb – rodzaj torów/stan nawierzchni kolejowej, 

m – szacunkowa ocena występowania rozłączenia torów, 

Cbb,i,m – poprawka na nieciągłość toru i chropowatość szyn.  
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Tłumienie spowodowane rozbieżnością geometryczną i kierunkową (ΔLGU) należy 

określić zgodnie z równaniem [107]: 

 
ΔL = 10 lg

Φ sin ν

𝑟
 (40) 

gdzie: 
 

Tłumienie spowodowane propagacją w przestrzeni (ΔLOD) określa się zgodnie 

ze  wzorem [107]: 

 ΔL =  𝐷 + 𝐷 + 𝐶  (41) 

gdzie: 
 

 

W przypadku wystąpienia efektu ekranowania (ΔLSW) należy określić współczynnik 

tłumienia zgodnie ze wzorem [107]: 

 ΔL = 𝐻𝐹 𝑁 − 𝐶  (42) 

gdzie: 
 

 

W przypadku występowania odbić, współczynnik tłumienia należy określić zgodnie 

z zależnością [107]: 

r – odległość pomiędzy źródłem i punktem pomiarowym, mierzona 

wzdłuż najkrótszej linii łączącej te punkty [m], 

ν 

 

– kąt pomiędzy sektorem powierzchni i odcinkiem 

źródła liniowego [w stopniach], 

Φ –  kąt otwarty sektora [w stopniach]. 

DL –  tłumienie atmosferyczne, 

DB – tłumienie przez grunt, 

CM – współczynnik korekcji meteorologicznej. 

H –  skuteczność ekranowania, 

F(Nf) – funkcja z argumentem Nf (=liczbie Fresnela), 

Cp – współczynnik korekcji w zależności od profilu. 
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 ΔL =  𝑁 𝛿  (43) 

 
gdzie: 

 

Mając na uwadze, że opisana powyżej metoda propagacji hałasu dotyczy sytuacji 

na kolei holenderskiej, w większości przypadków żadnej z wymienionych w holenderskiej 

metodyce kategorii pociągów nie można przenieść bezpośrednio w warunki polskie. Istnieje 

zatem potrzeba szczegółowej charakterystyki pojazdów kolejowych poruszających się 

na polskich liniach kolejowych. Przeprowadzone w ramach niniejszej rozprawy badania nad 

rozpoznaniem sygnatury akustycznej pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości 

umożliwią wykorzystanie powyższych danych jako wsad do przejściowej metodyki propagacji 

hałasu, zaś w dalszej perspektywie również do krajowego modelu oceny hałasu szynowego.   

6.2. Weryfikacja wybranych modeli propagacji hałasu 

W badaniu zjawisk propagacji hałasu komunikacyjnego najczęściej wykorzystywane są 

modele liniowe, które bazują na zmianie wartości poziomu ciśnienia akustycznego, zależnej 

od zmiennej wartości odległości od źródła dźwięku w i-tym paśmie częstotliwości [22, 81]. 

W celu znalezienia zależności pomiędzy zmianami poziomu ciśnienia akustycznego 

a odległością od źródła dźwięku należy koncentrować się na najprostszych formułach 

matematycznych (statystycznych) [1, 13]. 

W ramach niniejszej rozprawy doktorskiej dokonano porównania wybranych modeli 

liniowych oraz nieliniowych pod względem ich najdokładniejszego odzwierciedlania zjawiska 

propagacji hałasu. Zbudowano i zweryfikowano zachowanie 4 modeli opisujących zmianę 

poziomu dźwięku w i-tym pasmie częstotliwości w funkcji zmiennej odległości obserwatora 

od linii kolejowej, na której eksploatowane są pojazdy kolejowe zwiększonych prędkości. 

Do obliczania rozpatrywanej zależności wybrano: 

Nref –  liczba odbić pomiędzy punktem źródłowym a punktem odniesienia  

δref – redukcja poziomu przez odbicie, 

  δref = -10log10 (0,8) dla budynków, w całym zakresie pasma oktawowego, 

δre  = -10log10 (1 - αi) dla powierzchni pochłaniających, w paśmie 

oktawowym i, 

δref = 1 dla każdej innej powierzchni w całym zakresie pasma oktawowego, 

  αi – współczynnik pochłaniania dźwięku w paśmie oktawowym i. 
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 model liniowy 1-szego stopnia, 

 model z wykorzystaniem wielomianu 2-ego stopnia, 

 model z wykorzystaniem wielomianu 3-ego stopnia, 

 model potęgowy z wyrazem wolnym. 

Dodatkowo podjęto próbę budowy autorskiego modelu propagacji dźwięku.  

Wykonane pomiary sygnałów akustycznych umożliwiły uzyskanie równoważnych 

poziomów dźwięku oraz tercjowych widm częstotliwościowych poziomów ciśnienia 

akustycznego dla 20 przejazdów pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości, oddzielnie 

dla odcinka prostego oraz łuku. Z zarejestrowanych  przejazdów wyselekcjonowano 

10 najbardziej miarodajnych wyników, dla których uzyskano po 8 sygnałów, o długości 

20 sekund, w 31 przedziałach tercjowych od 20 Hz do 20 kHz  (plus wartości równoważnego 

poziomu dźwięku) w dwóch przekrojach pomiarowych (odcinek prosty oraz łuk). Szczegółowy 

opis metodyki wyboru przejazdów reprezentatywnych opisano w rozdziale 5.1. 

Analiza danych oraz wszelkie czynności obliczeniowe zostały wykonane za pomocą 

oprogramowania Matlab oraz Microsoft Excel.  

Zebrane w ramach rozprawy doktorskiej wyniki badań eksperymentalnych zestawiono 

w macierzy przejazdów miarodajnych o czterech wymiarach, która powstała na skutek 

zagnieżdżenia w każdym elemencie macierzy trójwymiarowych MPS (odcinek prosty), 

MPC (łuk), wektora danych Lmi zawierającego dane o poziomie dźwięku z macierzy 

mikrofonów (4x2). Wymiary miarodajnych macierzy pomiarów wynosiły odpowiednio: 

- dim MPS = ts x lf x lp   – wymiar macierzy pomiarów na prostej, 

- dim MPC= ts x lf x lp   – wymiar macierzy pomiarów podczas jazdy po łuku, 

- dim Lmn = 1 x n          – wektor wyników pomiarów z macierzy mikrofonów. 

 
gdzie: 

ts - liczba sekund zarejestrowanych dla każdego przejazdu,  ts=20, 

lf  -liczba analizowanych pasm tercjowych (31) powiększona o zapisaną wartość LAeq,  

lf =32, 

lp -liczba wytypowanych do badań przejazdów, lp=10, 

n -liczba mikrofonów, n=8. 

W efekcie utworzono 2 macierze o czterech wymiarach, zawierające kompletne dane 

o poziomach ciśnienia akustycznego w każdym paśmie częstotliwości, dla wszystkich 
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mikrofonów, podczas 10 wytypowanych przejazdów przez przekrój pomiarowy (odcinek 

prosty lub łuk) o długości 20 sekund każdy.  

Kolejnym krokiem prowadzenia badań nad weryfikacją zachowania wybranych modeli 

określających zmiany poziomów dźwięku w funkcji zmiennej odległości było wyodrębnienie  

z zarejestrowanych 20 sekundowych przejazdów reprezentatywnych próbek sygnałów 

akustycznych. W tym celu, zgodnie z zależnością (21), obliczono przybliżony czas przejazdu 

pociągu przez przekrój pomiarowy, a w efekcie wyizolowano przebiegi częstotliwościowe 

o długości 4 sekund dla każdego z analizowanych przejazdów. Reprezentatywne wyniki badań 

zestawiono w 2 macierzach MRPC, MRPS o zmniejszonym wymiarze czasu (ts) do 4 sekund 

wyodrębnionych z przejazdu. 

Wymiary reprezentatywnych macierzy pomiarów wynosiły odpowiednio: 

- dim MRPS = 4 x 32 x 10 x 8, 

- dim MRPC = 4 x 32 x 10 x 8. 

W celu weryfikacji uzyskanych danych wyznaczono współczynniki korelacji 

dla wszystkich 4 sekundowych par przebiegów reprezentatywnych. Obliczone wartości 

współczynnika korelacji w większości przypadków, tj. 98,75% przypadków dla odcinka 

prostego oraz 98,81% dla łuku, nie były mniejsze niż 0,80. Maksymalne i minimalne wartości 

współczynnika korelacji w poszczególnych mikrofonach zostały przedstawione na Rys. 42 

(odcinek prosty) oraz Rys. 43 (łuk). 

 

Rys. 42 Maksymalne i minimalne wartości współczynnika korelacji dla wszystkich przejazdów 
reprezentatywnych po odcinku prostym w poszczególnych mikrofonach 
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Rys. 43 Maksymalne i minimalne wartości współczynnika korelacji dla wszystkich przejazdów 
reprezentatywnych  po łuku w poszczególnych mikrofonach 

 

Maksymalne wartości współczynnika korelacji dla odcinka prostego oraz łuku wyniosły 

kolejno: 0,998 oraz 0,999. W przypadku minimalnych wartości współczynnika wartości 

te wyniosły 0,431 dla odcinka prostego oraz 0,753 dla łuku. Należy zaznaczyć, że w przypadku 

odcinka prostego najniższa wartość została odnotowana dla jednego mikrofonu. Wartości 

współczynnika korelacji poniżej 0,80 stanowiły jedynie ok. 1% wszystkich przejazdów 

reprezentatywnych (oddzielnie dla odcinka prostego oraz łuku).  

W celu wyznaczenia współczynników korelacji dla wszystkich par przejazdów 

reprezentatywnych wykorzystano standardowe polecenie języka wysokiego poziomu Matlab – 

corrcoef. Współczynnik korelacji definiowany jest jako iloraz kowariancji i iloczynu odchyleń 

standardowych badanych zmiennych i określany jest zgodnie z zależnością przedstawioną 

na równaniu (44) [15, 109, 171]. Przykładową macierz współczynników korelacji pokazano 

poniżej w Tabeli 31.  

 
P(A, B)  =  

𝑐𝑜𝑣 (𝐴, 𝐵)

𝜎 𝜎
 

(44) 

 

gdzie: 

cov(A,B) -  kowariancja zmiennych A i B,  

σ – odchylenie standardowe danej zmiennej. 
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Tabela 31 Macierz współczynników korelacji uzyskana dla reprezentatywnych przebiegów, 

dla wszystkich mikrofonów na wysokości poziomu główki szyny, podczas przejazdu nr 1 

po łuku.  

Przebieg 1 2 3 4 

1  0.979 0.978 0.981 

2 0.979  0.988 0.993 

3 0.978 0.988  0.987 

4 0.981 0.993 0.987  

 

 

Rozkład maksymalnych i minimalnych wartości współczynników dla 10 przejazdów 
reprezentatywnych przedstawiono na rysunkach Rys. 44 - Rys. 47. 

 

Rys. 44 Rozkład wartości maksymalnych i minimalnych współczynników korelacji 
dla 10 przejazdów po torze prostym, dla mikrofonów zlokalizowanych na wysokości poziomu 
główki szyny 
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Rys. 45 Rozkład wartości maksymalnych i minimalnych współczynników korelacji 
dla 10 przejazdów po torze prostym, dla mikrofonów zlokalizowanych na wysokości 4 m 
od poziomu główki szyny 

 

Rys. 46 Rozkład wartości maksymalnych i minimalnych współczynników korelacji 
dla 10 przejazdów po łuku, dla mikrofonów zlokalizowanych na wysokości poziomu główki 
szyny 
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Rys. 47 Rozkład wartości maksymalnych i minimalnych współczynników korelacji 
dla 10 przejazdów po łuku, dla mikrofonów zlokalizowanych na wysokości 4 m od poziomu 
główki szyny 

 

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy uzyskanych danych, do dalszych rozważań 

wybrano jedynie przejazdy o najwyższych współczynnikach korelacji. Uzyskane tercjowe 

widma poziomów ciśnienia akustycznego oraz równoważne poziomy dźwięku z 10 przejazdów 

pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości wykorzystano do wyznaczenia parametrów 

statystycznych, które stanowiły dane wejściowe do badanych modeli propagacji. Parametry 

statystyczne zostały zdefiniowane dla każdej odległości od osi torowiska (tj., 5 m, 10 m, 20 m, 

40 m). Przeprowadzona analiza została wykonana oddzielnie dla każdej badanej wysokości, 

tj. na poziomie główki szyny oraz 4 m nad główką szyny), odrębnie dla każdego przekroju 

pomiarowego (odcinek prosty i łuk). W celu określenia przeciętnego poziomu i rozmieszczenia 

wartości, na podstawie przejazdów reprezentatywnych (4 sekundowych) wyznaczono miary 

statystyczne w postaci mediany, którą obliczono na podstawie zależności [15, 21]: 

 

𝑀𝑒 =  

𝑥

2
;         𝑔𝑑𝑦 𝑁 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏ą 𝑛𝑖𝑒𝑝𝑎𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡ą

𝑥 +  𝑥

2
; 𝑔𝑑𝑦 𝑁 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏ą 𝑝𝑎𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡ą

 (45) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nr przejazdu

0.8

0.9

1
Mik. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nr przejazdu

0.8

0.9

1
Mik. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nr przejazdu

0.8

0.9

1
Mik. 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nr przejazdu

0.8

0.9

1
Mik. 8



129 
 

Weryfikację wybranych modeli rozpoczęto od opisania wyników badań 

eksperymentalnych na 2 poziomach wysokości (na poziomie główki szyny oraz 4 m nad 

poziomem główki szyny) z wykorzystaniem regresji liniowej oraz wielomianów 2 i 3 rzędu 

(W1R, W2R, W3R). Działania obliczeniowe zostały przeprowadzone za pomocą standardowej 

funkcji języka programowania Matlab – polyfit (o parametrach: odległość, poziom hałasu, 

stopień wielomianu). Funkcja ta zwraca współczynniki znalezionego wielomianu, 

z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów, do danych poziomów hałasu w funkcji 

odległości. Odpowiedź w funkcji analizowanej wtórnie odległości (dla innych punktów niż 

punkty pomiarowe) uzyskano wykorzystując polecenie polyval (o parametrach: odległość, 

wektor współczynników wielomianu), którą może przyjąć postać:  

 p(x)=p1xn+p2xn−1+...+pnx+pn+1 

  

(46) 

Przykładowe dopasowanie modelu propagacji hałasu opisanego wielomianami 1-3 

rzędu (W1R, W2R, W3R) na podstawie danych eksperymentalnych przedstawiono 

na poniższych wykresach (Rys. 48- Rys. 55). 

 

Rys. 48 Dopasowanie modelu propagacji hałasu opisanego wielomianami 1-3 rzędu 
dla częstotliwości 20 Hz na wysokości na poziomie główki szyny dla łuku 
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Rys. 49 Dopasowanie modelu propagacji hałasu opisanego wielomianami 1-3 rzędu 
dla częstotliwości 250 Hz na wysokości 4m nad poziomem główki szyny dla odcinka prostego 

 

 

Rys. 50 Dopasowanie modelu propagacji hałasu opisanego wielomianami 1-3 rzędu 
dla  częstotliwości 1600 Hz na wysokości 4m nad poziomem główki szyny dla łuku 
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Rys. 51 Dopasowanie modelu propagacji hałasu opisanego wielomianami 1-3 rzędu 
dla  częstotliwości 2500 Hz na wysokości 4m nad poziomem główki szyny dla łuku 

 

 

Rys. 52 Dopasowanie modelu propagacji hałasu opisanego wielomianami 1-3 rzędu 
dla  częstotliwości 6300 Hz na wysokości 4m nad poziomem główki szyny dla odcinka 
prostego 
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Rys. 53 Dopasowanie modelu propagacji hałasu opisanego wielomianami 1-3 rzędu 
dla  częstotliwości 20 kHz na wysokości  poziomu główki szyny dla odcinka prostego 

 

 

Rys. 54 Dopasowanie modelu propagacji hałasu opisanego wielomianami 1-3 rzędu 
dla  równoważnego poziomu dźwięku na wysokości poziomu główki szyny dla łuku 
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Rys. 55 Dopasowanie modelu propagacji hałasu opisanego wielomianami 1-3 rzędu 
dla równoważnego poziomu dźwięku na wysokości poziomu główki szyny na odcinku prostym 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dopasowania modelu propagacji hałasu 

opisanego wielomianami 1-3 rzędu można zauważyć, że wszystkie modele dość dobrze 

zachowują się w zakresie punktów pomiarowych (do 40 m). Uzyskane charakterystyki 

wskazują, że model liniowy, oznaczony na wykresach kolorem fioletowym, w większości 

przypadków najlepiej odwzorowuje wyniki pomiarów w konkretnych punktach pomiarowych, 

jak również w odległości do 60 m od osi torowiska. Przebiegi modeli 2 i 3 stopnia poza 

punktami pomiarowymi charakteryzują się bardzo dużym rozrzutem we wszystkich zakresach 

pasm częstotliwości oraz równoważnych poziomów dźwięku. Należy stwierdzić, że najlepiej 

odzwierciedlającym badane zjawiska podczas przejazdów pojazdów kolejowych zwiększonych 

prędkości jest model liniowy, pomimo, iż analiza charakterystyk wskazuje na tendencję do zbyt 

szybkiego obniżania hałasu w funkcji odległości, poza punktami pomiarowymi. 

Kolejnym krokiem przeprowadzonych badań była weryfikacja odzwierciedlenia 

zjawiska propagacji hałasu z wykorzystaniem modelu potęgowego z wyrazem wolnym  

(mp-zww). Model ten przyjmuje postać [22, 177]: 

 𝐿 =  𝑎 𝑟 + 𝑐  (47) 

gdzie: 

Li – poziom ciśnienia akustycznego w i-tym paśmie częstotliwości, 

ai, bi, ci – współczynnik eksperymentalne modelu dla t-tego pasma częstotliwości, 

r – odległość od źródła dźwięku. 
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W przedstawionym modelu zmienna zależna – poziom ciśnienia akustycznego 

– powiązana jest z odległością od źródła dźwięku (zmienna niezależna). Uzyskane wartości 

dla każdego pasma częstotliwości umożliwią oszacowanie widma sygnałów, 

przy jednoczesnym wyznaczeniu współczynników eksperymentalnych modelu [22, 182]. 

Wybrane wyniki dopasowania modelu potęgowego z wyrazem wolnym, uzyskane 

na podstawie danych eksperymentalnych, przedstawiono na Rys. 57 – Rys. 66. 

Ostatnim etapem prac była budowa modelu wykorzystującego logarytmiczną krzywą, 

stosowaną w obliczaniu korekty poziomu hałasu w funkcji odległości dla przypadku badania 

emisji hałasu od źródeł stacjonarnych, opisaną przez M. Kirpluka w dokumencie [77]. 

Uwzględniono fakt, że punkt referencyjny znajduje się pomiędzy źródłem hałasu a punktami 

pomiarowymi, zaś w miejscach wykonywania badań eksperymentalnych nie zmieniała się 

widoczność źródła hałasu spowodowana dodatkowym ekranowaniem, geometria źródła hałasu 

pozostawała stała, a podczas obserwacji dla przebiegów miarodajnych notowane wyniki 

poziomu hałasu powodowanego przejazdem pociągu przewyższały poziomu tła akustycznego 

o wartość większą niż 3dB. Ze względu na odległość najdalej położonych punktów 

pomiarowych macierzy mikrofonowej od toru równą 40 m oraz biorąc pod uwagę długość 

elektrycznego zespołu trakcyjnego przekraczającą 187 m, należało przyjąć źródło jako liniowe 

(symetria cylindryczna, współczynnik z=1), w przeciwieństwie do odległości wielokrotnie 

większych od długości źródła, dla których natężenie fali akustycznej maleje z kwadratem 

odległości, ponieważ źródło liniowe zachowuje się wówczas jak źródło punktowe (symetria 

sferyczna, współczynnik z=2) [77, 130]. 

 

Rys. 56 Schemat położenia punktu referencyjnego względem punktu obserwacji [77]  
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Ze względu na analizę pasmową sygnału w zależności opisującej działanie modelu  

dla i-tego pasma częstotliwości, konieczne było wprowadzenie korekty poziomu 

kpi dla każdego z analizowanych pasm częstotliwości. Zależność opisująca poziom dla pasma 

częstotliwości i w odległości x od źródła dźwięku przyjęła więc postać: 

𝐿 =  𝐿 −  10𝑧 log + 𝑘   (48) 

gdzie: 

Lxi – eksperymentalnie wyznaczony poziom hałasu w odległości x od źródła [dB], 

Lri – wartość poziomu hałasu zmierzona w punkcie referencyjnym r [dB], 

z – współczynnik typu źródła (dla źródła liniowego z=1), 

x – odległość punktu obserwacji od źródła hałasu [m], 

r – odległość punktu referencyjnego od źródła hałasu [m], 

kpi – korekta poziomu dla analizowanego i-tego pasma częstotliwości [dB]. 

W celu implementacji schematu modelu propagacji na wysokości poziomu główki 

szyny oraz 4 m nad poziomem główki szyny, dla każdej z analizowanych częstotliwości podjęto 

próbę wyznaczenia parametrów modeli za pomocą metody krzywej korekty emisji  

hałasu (mk-keh). Oprogramowanie Matlab umożliwia wykorzystanie tej metody poprzez 

polecenie  – lsqcurvefit (o parametrach: funkcja opisująca, wektor warunków początkowych, 

odległości punktów pomiarowych, wartości poziomu dźwięku w punktach pomiarowych). 

Wektor warunków początkowych określono jako: 

x0 = [s(1) s(2)] (49) 

gdzie: 

s(1) – poziom hałasu w punkcie referencyjnym, Lri [dB], 

s(2) – wartość korekty dla pasma częstotliwości, kpi [dB]. 

Zapis funkcji przyjął postać:  

fun = @(s,x_org) (s(1)-(10*1*log10(x_org./5))+s(2)), 

gdzie x_org był wektorem odległości punktów pomiarowych, stąd wywołanie kodu lsqcurvefit 

(fun,x0,x_org,y) każdorazowo zwracało parametry modelu. Realizacja kodu funkcji Matlaba 

nlinfit (o parametrach: wektor odległości punktów pomiarowych, wartości poziomu w punktach 

pomiarowych, funkcja, wektor warunków początkowych) pozwalała na wyznaczenie wektora 

residuów i Jakobianu dla nieliniowego modelu regresji zwracanego jako macierz oraz 
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oszacowanej macierzy wariancji-kowariancji dla obliczonych współczynników, czy obliczenie 

wariancji dla obliczonego składnika błędu. Współczynniki autorskiego modelu wyrażonego 

równaniem (48) przedstawiono w Tabeli 32. 

Tabela 32 Wartości współczynników autorskiego modelu propagacji hałasu  

Pasmo 
częstotliwości 

[Hz] 

Odcinek prosty Łuk 

Poziom główki 
szyny 

4 m nad 
poziomem 

główki szyny 

Poziom główki 
szyny 

4 m nad 
poziomem główki 

szyny 
Lri kpi Lri kpi Lri kpi Lri kpi 

20 93,787 -2,539 93,280 -0,881 98,851 -3,803 97,395 -1,974 
25 83,886 -1,302 80,973 -2,334 84,841 -2,461 80,844 -3,078 

31,5 84,330 -1,372 81,341 -2,241 85,297 -2,017 81,769 -2,759 
40 85,373 -1,833 82,482 -2,143 86,406 -2,056 82,600 -2,532 
50 86,555 -1,622 83,016 -2,006 87,362 -2,114 83,273 -2,206 
63 87,256 -1,503 83,276 -2,099 86,491 -1,605 83,171 -1,787 
80 86,230 -1,306 82,747 -1,995 86,336 -1,891 82,595 -1,896 
100 85,367 -1,520 82,383 -1,821 88,337 -2,127 84,816 -2,250 
125 83,842 -0,822 80,865 -1,577 87,616 -1,586 83,806 -1,949 
160 81,222 -1,256 78,744 -1,538 82,570 -1,617 79,328 -2,056 
200 78,642 -0,850 77,625 -1,258 80,316 -1,880 78,030 -2,022 
250 76,956 -1,113 76,530 -1,164 78,812 -1,964 77,525 -1,900 
315 77,569 -2,319 76,662 -1,483 79,544 -2,795 78,626 -1,656 
400 77,320 -3,356 77,054 -1,671 80,489 -4,116 79,730 -2,036 
500 76,886 -3,900 77,805 -1,235 80,584 -3,974 79,605 -2,009 
630 77,455 -3,988 78,788 -1,146 80,937 -2,981 79,519 -1,637 
800 78,176 -3,703 79,415 -1,394 81,848 -2,788 80,984 -1,509 

1 000 81,087 -3,202 81,476 -1,173 85,400 -3,769 84,516 -1,930 
1 250 79,912 -2,528 81,934 -0,613 88,848 -4,113 88,637 -2,038 
1 600 81,170 -2,677 83,766 -0,588 90,226 -4,381 89,767 -2,063 
2 000 84,022 -2,291 86,171 -0,287 91,908 -4,077 90,754 -2,065 
2 500 85,353 -2,153 88,165 -0,385 90,916 -3,388 89,725 -1,981 
3 150 86,717 -2,800 87,037 -0,854 87,875 -3,297 86,126 -2,120 
4 000 83,389 -2,522 84,840 -0,648 84,684 -3,177 83,319 -1,909 
5 000 79,897 -3,163 80,953 -1,246 79,919 -3,683 78,294 -2,384 
6 300 77,242 -3,355 77,234 -2,008 77,389 -4,022 75,641 -2,934 
8 000 74,420 -3,992 74,351 -2,188 75,184 -4,247 73,082 -2,924 
10 000 73,401 -4,356 73,220 -2,652 72,681 -4,580 70,740 -3,263 
12 500 69,884 -4,770 68,740 -2,810 70,353 -4,800 67,536 -3,409 
16 000 65,911 -5,444 63,984 -3,596 67,436 -5,738 64,319 -4,116 
20 000 61,175 -5,888 57,827 -4,307 64,387 -6,791 60,686 -5,273 
LAEq 58,976 -5,511 54,284 -3,867 62,675 -7,013 58,151 -5,016 
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Otrzymane wyniki autorskiego modelu zestawiono z wynikami modelu potęgowego 

z wyrazem wolnym, wyznaczonego zgodnie z równaniem (47), które dla przykładowych 

częstotliwości środkowych pasm tercjowych przedstawiono poniżej. (Rys. 57 – Rys. 66) 

 

Rys. 57 Dopasowanie autorskiego modelu propagacji hałasu oraz modelu potęgowego 
z wyrazem wolnym dla częstotliwości 50 Hz na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
dla łuku 

 

 

Rys. 58 Dopasowanie autorskiego modelu propagacji hałasu oraz modelu potęgowego 
z wyrazem wolnym dla częstotliwości 100 Hz na wysokości poziomu główki szyny dla odcinka 
prostego 
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Rys. 59 Dopasowanie autorskiego modelu propagacji hałasu oraz modelu potęgowego 
z wyrazem wolnym dla częstotliwości 125 Hz na wysokości poziomu główki szyny dla łuku 

 

 

Rys. 60 Dopasowanie autorskiego modelu propagacji hałasu oraz modelu potęgowego 
z wyrazem wolnym dla częstotliwości 250 Hz na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
dla odcinka prostego 
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Rys. 61 Dopasowanie autorskiego modelu propagacji hałasu oraz modelu potęgowego 
z wyrazem wolnym dla częstotliwości 800 Hz na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
dla odcinka prostego 

 

 

Rys. 62 Dopasowanie autorskiego modelu propagacji hałasu oraz modelu potęgowego 
z wyrazem wolnym dla częstotliwości 2000 Hz na wysokości poziomu główki szyny dla 
odcinka prostego 
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Rys. 63 Dopasowanie autorskiego modelu propagacji hałasu oraz modelu potęgowego 
z wyrazem wolnym dla częstotliwości 2500 Hz na wysokości 4 m od poziomu główki szyny 
dla łuku 

 

 

Rys. 64 Dopasowanie autorskiego modelu propagacji hałasu oraz modelu potęgowego 
z wyrazem wolnym dla częstotliwości 3150 Hz na wysokości 4 m od poziomu główki szyny 
dla łuku 
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Rys. 65 Dopasowanie autorskiego modelu propagacji hałasu oraz modelu potęgowego 
z wyrazem wolnym dla równoważnego poziomu dźwięku LAeq, na wysokości 4 m od poziomu 
główki szyny dla łuku 

 

 

Rys. 66 Dopasowanie autorskiego modelu propagacji hałasu oraz modelu potęgowego 
z wyrazem wolnym dla równoważnego poziomu dźwięku LAeq, na wysokości poziomu główki 
szyny dla odcinka prostego 
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Przeprowadzona analiza autorskiego modeli propagacji hałasu oraz modelu 

potęgowego z wolnym wyrazem wykazała, że obydwie metody charakteryzują się dokładnym 

odwzorowaniem wyników. Przebiegi modeli wskazują, że model potęgowy z wyrazem wolnym 

dokładniej odzwierciedla wyniki pomiarów w konkretnych punkach pomiarowych, lecz różnice 

względem autorskiego modelu mieszczą się w granicach błędu. Szczegółowa analiza 

uzyskanych charakterystyk wskazuje, że autorski model charakteryzuje się lepszymi 

przebiegami poza punktami pomiarowymi. Model potęgowy z wyrazem wolnym, poza 

zakresem punktów pomiarowych, w wielu przypadkach ma tendencję do zbyt szybkiego 

obniżania hałasu w funkcji odległości, co potwierdziły również szczegółowe analizy 

w tercjowych widmach częstotliwościowych dla poszczególnych przejazdów  

(Rys. 67 – Rys. 68).  

 

Rys. 67 Przebiegi  autorskiego modelu propagacji hałasu oraz modelu potęgowego z wyrazem 
wolnym dla częstotliwości 20 Hz, dla przejazdu nr 1 na wysokości poziomu główki szyny 
po łuku, poza punktami pomiarowymi  
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Rys. 68 Przebiegi  autorskiego modelu propagacji hałasu oraz modelu potęgowego z wyrazem 
wolnym dla częstotliwości 2000 Hz, dla przejazdu nr 1 na wysokości 4 m nad poziomem główki 
szyny po odcinku prostym, poza punktami pomiarowymi 

 

6.3. Podsumowanie 

W rozdziale 6.1. wskazano najważniejsze istniejące empiryczne modele propagacji 

hałasu oraz poddano szczegółowej charakterystyce holenderską metodę obliczania poziomów 

dźwięku pochodzących od pojazdów szynowych (RMR). Metodykę tą należy stosować 

w przypadku braku posiadania krajowego modelu oceny hałasu kolejowego. 

Scharakteryzowano najważniejsze założenia niderlandzkiego modelu obliczania poziomów 

dźwięku pochodzących od pojazdów szynowych.  

Rozdział 6.2. zawiera analizę czterech wybranych modeli oceny hałasu kolejowego, 

pod względem ich stopnia odzwierciedlania zjawiska propagacji. Wyniki przeprowadzonych 

badań eksperymentalnych wykorzystano do weryfikacji zachowania poszczególnych modeli 

opisujących zmianę poziomu dźwięku w i-tym pasmie częstotliwości, w funkcji zmiennej 

odległości obserwatora od linii kolejowej, na której eksploatowane są pojazdy kolejowe 

zwiększonych prędkości.  Weryfikacji poddano 4 modele: 

 liniowy (1-szego stopnia), 
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 z wykorzystaniem wielomianu 2-ego stopnia, 

 z wykorzystaniem wielomianu 3-ego stopnia, 

 potęgowy z wyrazem wolnym. 

W pierwszej kolejności poddano weryfikacji uzyskane wyniki pomiarów, które 

stanowiły dane wejściowe do badanych modeli. W celu weryfikacji danych wyznaczono 

współczynniki korelacji dla wszystkich 4 sekundowych par przebiegów reprezentatywnych. 

Obliczone wartości współczynnika korelacji w większości przypadków (ok. 98,8%) nie spadły 

poniżej 0,80. Wartości współczynnika korelacji poniżej 0,80 stanowiły jedynie ok. 1% 

wszystkich przejazdów reprezentatywnych. Maksymalne wartości współczynnika korelacji 

dla obydwu badanych odcinków wyniosły 0,99, zaś minimalne wartości dla reprezentatywnych 

przebiegów wyniosły 0,43 dla odcinka prostego oraz 0,75 dla łuku. Do dalszych rozważań 

dotyczących elementów sygnatury akustycznej, w tym do walidacji parametrów stosowanych 

w przyjętej metodzie modeli propagacji, odrzucono przejazdy o najniższych współczynnikach 

korelacji. 

Ocena badanych modeli wykazała jakościowo dobre odzwierciedlenie wyników 

pomiarów w wytypowanych wcześniej punktach pomiarowych. Model liniowy oraz model 

potęgowy z wyrazem wolnym charakteryzowały się najlepszym odwzorowaniem propagacji 

hałasu poza punktami pomiarowymi. Wykazywały one jednak tendencję do zbyt szybkiego 

obniżania hałasu w funkcji odległości przekraczających odległość najdalej położonego punktu 

pomiarowego. Modele wielomianowe 2 i 3 rzędu, poza punktami pomiarowymi, 

charakteryzowały się  bardzo dużym błędem oraz nieakceptowalnym rozrzutem wyników 

we wszystkich zakresach pasm częstotliwości oraz równoważnych poziomów dźwięku.  

W ramach pracy opracowano i przedstawiono wyniki dla autorskiego modelu 

uwzględniającego pasmową korektę hałasu, który również został poddany weryfikacji pod 

względem odtworzenia zjawiska propagacji. Autorski model charakteryzował się dobrą 

dokładnością dla uzyskiwanych poziomów propagacji hałasu w zakresie wyników 

uzyskiwanych eksperymentalnie w poszczególnych punktach pomiarowych. Analiza wyników 

uzyskiwanych dla tego modelu, poza weryfikowalnymi punktami pomiarowymi, ze względu 

na brak gwałtownych zmian poziomów oraz liniowy charakter zmniejszania się poziomu 

w funkcji dalszych odległości, implikuje duże prawdopodobieństwo prawidłowego 

odzwierciedlenia zjawiska propagacji hałasu pochodzącego od pojazdów kolejowych 

zwiększonych prędkości przez ten model. Wymaga to jednak dalszej weryfikacji w postaci 

kontynuowania przyszłych badań eksperymentalnych. 
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7. Współczynnik uciążliwości kolei zwiększonych prędkości dla 
otoczenia 

W ramach niniejszej rozprawy doktorskiej podjęto się próby rozwiązania problemu 

związanego z interpretacją wyników opierających się na porównaniu wartości zmierzonych 

do wartości dopuszczalnych. W przypadku zaobserwowania przekroczeń, bardzo często u osób 

będących odbiorcą analiz akustycznych (głównie osoby niespecjalistyczne) pojawia się 

niepewność związana z interpretacją wyników. Obecnie brak jest jednoznacznego sposobu 

określania w przypadku hałasu przedziałów wartości akceptowalnych, niepokojących, 

czy niedopuszczalnych. 

Autor w ramach pracy badawczej podjął próbę sprecyzowania nowych kryteriów 

informacyjnych i odpowiednich skal ocen dla hałasu generowanego przez pojazdy kolejowe, 

w tym przez pojazdy zwiększonych prędkości. W niniejszym rozdziale przedstawiono główne 

założenia do wskaźnika obciążenia hałasem, interpretacji wyników, jak również dokonano 

obliczeń na podstawie uzyskanych wartości równoważnego poziomu dźwięku A.  

7.1. Wskaźnikowa metoda oceny obciążenia hałasem 

Ocena oddziaływań akustycznych generowanych przez pojazdy kolejowe, w tym 

pojazdy zwiększonych prędkości, na podstawie analizy występowania przekroczeń wartości 

dopuszczalnych jest niewystarczająca. W związku z brakiem szczegółowej interpretacji 

wyników (przekroczeń) podjęto próbę opracowania wskaźnika, opartego na mierzonych 

wielkościach fizycznych i uwzględniającego bardziej przejrzystą interpretację oraz prezentację 

wyników.  

W celu przeprowadzenia szerszej oceny uciążliwości akustycznej pochodzącej 

od pojazdów zwiększonych prędkości wyznaczono autorski, uniwersalny wskaźnik wpływu 

hałasu na otoczenie. Na potrzeby niniejszej rozprawy wprowadzono wskaźnik obciążenia 

hałasem (NLF – ang. Noise Load Factor), który określa zależność: 

 
𝑁𝐿𝐹 = 20𝑙𝑜𝑔

𝐿

𝐿
 

(50) 

 

gdzie: 

LAeqzm – zmierzony poziom dźwięku A, 

LAeqdop – dopuszczalny poziom dźwięku A zgodnie z [158]. 
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Ważnym zagadnieniem związanym z wprowadzeniem nowego wskaźnika oceny hałasu 

generowanego przez pojazdy zwiększonych prędkości jest przyjęcie odpowiedniej skali jego 

wartości. W Tabeli 33 przedstawiono system oceny dla wartości normatywnych określających 

skalę oddziaływania hałasu na obszary chronione akustycznie. Wartości wskaźnika obciążenia 

hałasu zostały określone na podstawie percepcji hałasu przez człowieka, który nie jest w stanie 

odróżnić zmian poziomów ciśnienia akustycznego w zakresie od 0,5 do 2 dB [130]/3 dB [79]. 

Tabela 33 Wartości wskaźnika obciążenia hałasem (NLF) 

Poziom wskaźnika 
Wartość wskaźnika 

NLF 

Poziom dźwięku względem 
poziomów dopuszczalnych 

(PD) [dB] 

Bardzo dobry NLF  ≤  - 0,42 PD  < 3 

Akceptowalny - 0,42 < NLF ≤  0 3 < PD ≤  0 

Niepokojący 0 < NLF ≤  0,42 0 < PD ≤  3 

Niedopuszczalny NLF  > 0,42 PD > 3 

 

Określonym wartościom wskaźnika NLF przypisano odpowiednie zestawy map 

kolorów, aby umożliwiały one jednoznaczną ocenę oddziaływań. Kolorem ciemnozielonym 

oznaczono poziomy bardzo dobre (brak przekroczeń – zmierzone wartości są mniejsze 

minimum o 3 dB względem poziomów dopuszczalnych), zaś kolorem jasnozielonym wartości 

akceptowalne (wartość wskaźnika od – 0,42 do 0) tj., wartości zmierzone mieszczą się 

w zakresie od 0 dB do 3 dB poniżej poziomów dopuszczalnych (brak przekroczeń). Kolorem 

pomarańczowym określono wartości  niepokojące (przekroczenia względem poziomów 

normatywnych do 3 dB), natomiast kolorem czerwonym wartości wskaźnika (powyżej 0,42) 

określają przekroczenia powyżej 3 dB.  

7.2. Bezpośrednia ocena obciążenia hałasem 

Na podstawie uzyskanych wyników równoważnego poziomu dźwięku A (LAeq) 

dla przejazdów pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości dokonano weryfikacji 

autorskiego wskaźnika obciążenia hałasem (NLF). W ramach prowadzonych badań 

eksperymentalnych dokonano pomiaru równoważnego poziomu dźwięku pochodzącego 

od pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości poruszających się po odcinku prostym oraz 

w łuku. Pomiary wykonano w 4 odległościach (5 m, 10 m, 20 m, 40 m) od linii kolejowej. 

Szczegółowy opis metodyki przeprowadzonych pomiarów został przedstawiony 

w rozdziale 4.2.  
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Zgodnie z [159] na terenie zabudowanym punkty pomiarowe należy lokalizować 

na terenach objętych ochroną akustyczną: 

 przy elewacji budynków (w odległości od 0,5 m do 2 m) w świetle okna kondygnacji 

eksponowanej na hałas;  

 na wysokości 4 m (+/- 0,2 m) nad powierzchnią terenu, gdy nie ma możliwości 

wykonania pomiarów hałasu w świetle okna na danej kondygnacji lub na terenach 

otaczających te budynki.  

Mając na uwadze powyższe wymagania, do dalszych analiz wykorzystano jedynie 

wyniki pomiarów uzyskane dla wysokości 4 m, aby jak najlepiej odwzorować ocenę 

oddziaływań dla obszarów chronionych akustycznie. Uwzględniając również fakt, iż problem 

występowania przekroczeń poziomów hałasu na liniach kolejowych dotyczy głównie 

zabudowy mieszkaniowej oraz budowle i budynki należy lokalizować w odległości nie 

mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru [189], obliczenia obciążenia hałasem przeprowadzono 

dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w odległości 20 m oraz 40 m. Zgodnie 

z rozporządzeniem [158] dla tego rodzaju terenów wartości normatywne zostały określone 

na poziomie 65 dB dla pory dnia (8:00 – 16:00).  

W Tabeli 34 oraz Tabeli 35 przedstawiono wyniki dla 20 sekundowych przejazdów 

pojazdów zwiększonych prędkości poruszających się po odcinku prostym oraz łuku 

w odległości 20 m oraz 40 m. Wskaźnik obciążenia hałasem został obliczony dla 5 wybranych 

przejazdów w każdej badanej odległości dla obydwu odcinków linii kolejowej (Pn). 

Określonym wartościom wskaźnika NLF przypisano odpowiednie zestawy map 

kolorów: 

 ciemnozielony – poziomy bardzo dobre, oznaczają brak przekroczeń (wartość 

wskaźnika NLF poniżej -0,42), tj. zmierzone wartości są mniejsze minimum o 3 dB 

względem poziomów dopuszczalnych,  

 jasnozielony – wartości akceptowalne (wartość wskaźnika od -0,42 do 0) tj., wartości 

zmierzone mieszczą się w zakresie od 0 dB do 3 dB poniżej poziomów dopuszczalnych 

(brak przekroczeń), 

 pomarańczowy – wartości  niepokojące (wartość wskaźnika od -0,42 do 0) określają 

przekroczenia względem poziomów normatywnych do 3 dB,  

 czerwony -  wartości niedopuszczalne (wskaźnik NLF powyżej 0,42) określają 

przekroczenia powyżej 3 dB.  
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Tabela 34 Wskaźnik obciążenia hałasem na odcinku prostym dla odległości 20 m i 40 m  

Czas 
przejazdu 

[s] 

Wskaźnik obciążenia hałasem  
20 m 40 m 

P1* P3 P4 P8 P9 P1 P3 P4 P8 P9 
1 -2,42 -2,71 -2,78 -3,31 -3,14 -2,42 -2,74 -2,97 -3,43 -3,31 
2 -2,35 -1,89 -2,80 -3,37 -2,45 -2,44 -2,16 -3,02 -3,21 -3,31 
3 -2,30 -1,97 -2,56 -2,60 -2,09 -2,30 -1,63 -2,33 -2,49 -2,74 
4 -1,66 -1,23 -1,82 -2,40 -1,67 -1,76 -1,71 -1,82 -2,23 -1,90 
5 -1,19 -1,17 -1,39 -1,84 -1,19 -1,48 -1,58 -1,14 -1,79 -1,63 
6 -0,54 -0,78 -0,71 -1,19 -0,29 -0,83 -1,20 -0,48 -0,84 -1,05 
7 0,40 0,19 0,15 -0,30 0,78 0,30 -0,71 0,31 -0,07 -0,40 
8 1,83 1,53 1,44 0,69 2,48 1,67 0,15 1,06 1,07 0,85 
9 2,56 2,39 2,41 2,41 3,08 2,32 2,17 2,20 2,02 2,64 

10 2,56 2,46 2,52 2,49 3,09 2,36 2,26 2,32 2,30 2,70 
11 2,55 2,50 2,57 2,51 3,05 2,35 2,25 2,34 2,30 2,65 
12 2,20 2,34 2,39 2,46 2,51 1,98 2,02 2,05 2,19 2,24 
13 0,88 1,28 1,28 1,84 1,31 1,11 1,20 0,48 1,63 0,35 
14 0,04 0,39 0,35 0,86 0,67 0,16 0,20 0,20 -0,04 -0,20 
15 -0,47 -0,47 -0,47 0,03 -0,24 -0,26 -0,45 -0,59 -0,42 -0,87 
16 -0,68 -0,94 -0,96 -0,45 -0,75 -0,74 -0,94 -0,99 -0,83 -0,84 
17 -1,00 -1,44 -1,48 -0,99 -0,97 -0,99 -1,31 -1,74 -0,92 -1,36 
18 -1,23 -1,51 -2,06 -1,28 -1,22 -1,20 -1,37 -2,24 -1,42 -1,72 
19 -1,42 -1,59 -2,44 -1,53 -1,51 -1,40 -1,39 -2,42 -1,42 -2,07 
20 -1,81 -1,66 -2,82 -1,99 -2,02 -1,58 -1,47 -2,69 -1,74 -3,31 

Pn – wybrany przejazd dla wskazanej odległości. 

Przeprowadzona analiza przejazdów pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości  

za pomocą autorskiego wskaźnika obciążenia hałasem umożliwia scharakteryzowanie 

generowanych przekroczeń względem wartości dopuszczalnych określonych 

w Rozporządzeniu [158]. W przypadku badanych obiektów, na odcinku prostym wzrost 

poziomów dźwięku mają raczej charakter nagły, wartości wskaźnika z bardzo dobrych (kolor 

ciemnozielony) wzrastają do wartości niedopuszczalnych. Pojazdy kolejowe poruszające się 

po łuku, wskazują większą liniowość w narastaniu wskaźnika NLF. W trakcie dojazdu obiektu 

wskaźniki stopniowo zmieniają swoje wartości od bardzo dobrych, akceptowalnych, 

niepokojących aż do niedopuszczalnych. W przypadku odjazdu pojazdu zauważalne jest 

znaczne wydłużenie wartości niedopuszczalnych (względem odcinka prostego o 2-3 sekundy) 

oraz powolniejsze opadanie wskaźnika do wartości bardzo dobrych. 
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Tabela 35 Wskaźnik obciążenia hałasem na łuku dla odległości 20 m i 40 m 

Czas 
przejazdu 

[s] 

Wskaźnik obciążenia hałasem  
20 m 40 m 

P1* P3 P4 P8 P9 P1 P3 P4 P8 P9 
1 -1,13 -0,89 -1,36 -0,94 -1,10 -1,48 -1,36 -0,68 -1,42 0,03 
2 -0,89 -0,99 -1,14 -0,90 -1,06 -1,34 -1,28 -0,68 -1,20 -1,40 
3 -0,72 -0,89 -0,64 -0,51 -0,71 -1,13 -1,20 -0,62 -0,87 -0,96 
4 -0,58 -0,58 -0,38 -0,31 -0,47 -0,74 -0,81 -0,44 -0,45 -0,62 
5 -0,51 -0,37 -0,20 -0,13 -0,30 -0,57 -0,55 -0,22 -0,27 -0,20 
6 -0,11 -0,09 0,20 0,29 0,19 -0,23 -0,23 0,07 -0,04 0,00 
7 0,29 0,28 0,48 0,53 0,56 0,24 0,05 0,30 0,44 0,38 
8 0,82 0,82 1,18 1,48 1,23 0,95 0,74 1,21 1,34 1,18 
9 2,50 2,35 2,71 2,78 2,73 2,05 1,86 2,19 2,24 2,15 

10 2,86 2,90 2,94 2,90 2,91 2,38 2,34 2,42 2,38 2,34 
11 2,90 2,87 2,91 2,89 2,87 2,39 2,35 2,42 2,38 2,39 
12 2,79 2,87 2,70 2,58 2,70 2,31 2,34 2,17 2,07 2,22 
13 1,59 2,09 1,37 1,32 1,47 1,29 1,58 0,88 0,69 0,94 
14 0,79 1,02 0,92 0,84 0,79 0,21 0,25 0,16 0,13 0,40 
15 0,58 0,48 0,83 0,85 0,89 -0,24 -0,40 0,07 0,20 0,21 
16 0,64 0,75 0,77 0,71 0,73 -0,31 -0,24 -0,29 0,34 0,20 
17 0,19 0,34 0,62 0,44 0,77 -0,44 -0,74 -0,30 -0,27 -0,16 
18 0,17 0,04 0,09 -0,08 0,25 -1,26 -0,81 -0,90 -0,77 -0,57 
19 -0,94 -0,62 -0,65 -0,65 -0,27 -2,28 -1,63 -1,34 -1,20 -1,10 
20 -1,76 -1,25 -1,14 -1,14 -0,81 -2,58 -2,19 -2,42 -1,66 -1,47 

Pn – wybrany przejazd dla wskazanej odległości. 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy stwierdzić, że przedstawiony w pracy 

współczynnik obciążenia hałasem pozwala zidentyfikować miejsca zagrożone przekroczeniami 

dopuszczalnych wartości poziomów dźwięku. Wprowadzenie oznaczeń kolorystycznych 

w ramach wskaźnika umożliwia również uzyskanie znacznie szybszej diagnozy. Metoda 

wskaźnikowa, dzięki przejrzystemu przedstawieniu danych, pozwala również na weryfikację 

wyników przez osoby, które nie posiadają wiedzy eksperckiej. Dodatkowo analiza danych 

na podstawie wskaźnika obciążenia hałasem umożliwia prezentację wyników dla wielu 

przekrojów pomiarowych. Informację o przekroczeniach dopuszczalnych poziomów lub ich 

braku można odnieść do pojedynczego punktu, kilku punktów wybranego przekroju 

pomiarowego, jak również dla całego odcinka linii kolejowej, objętego badaniami.  

Mając na uwadze powyższe wprowadzony wskaźnik obciążenia hałasem pozwala 

na bardziej kompleksowe podejście w analizie oddziaływań akustycznych pochodzących 

od pojazdów kolejowych, w tym pojazdów zwiększonych prędkości. 
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7.3. Podsumowanie 

W rozdziale 7.1. zaproponowano autorskie rozwiązanie służące do kompleksowej 

oceny wpływu hałasu kolejowego na otoczenie. Przedstawiono założenia oraz możliwość 

wykorzystania współczynnika obciążenia hałasem (NLF) do oceny oddziaływań akustycznych 

pochodzących od pojazdów kolejowych, w tym pojazdów zwiększonych prędkości. Dzięki 

wprowadzeniu oceny wskaźnikowej wraz z uniwersalnymi oznaczeniami kolorystycznymi 

możliwa jest identyfikacja miejsc zagrożonych dla dowolnego obszaru poszukiwań. 

Zaproponowane rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie analizy dla pojedynczego punktu, 

kilku punktów wybranego przekroju pomiarowego, jak również dla całego badanego odcinka 

linii kolejowej. Przejrzystość w przedstawieniu danych pozwala na weryfikację wyników przez 

osoby, które nie posiadają wiedzy eksperckiej. 

W rozdziale 7.2. przedstawiono przykładowe wyniki oddziaływania akustycznego 

pojazdów zwiększonych prędkości, przy wykorzystaniu logarytmicznego wskaźnika 

obciążenia hałasem, opierającego się na wartościach dopuszczalnych określonych w przepisach 

prawa. Podczas analizy danych pomiarowych zauważono prawidłowość polegającą 

na wyrównanej zasięgiem oddziaływania propagacji przy odcinkach prostych do 40 m. Należy 

zauważyć, ze wartości wypadkowego wskaźnika NLF (Tabela 34) również nie ulegały 

zróżnicowaniu na tej odległości. Dla odcinka przebiegającego po łuku wyraźnie zarysowało się 

zróżnicowanie obszaru pokrycia oddziaływaniami, biorąc pod uwagę rozkład w czasie 

i przestrzeni wartości wypadkowego wskaźnika obciążenia hałasem (Tabela 35). Takie 

zachowanie może mieć związek ze zróżnicowaną geometrią rozchodzenia się fali 

akustycznych. Wyraźnie udało się wyodrębnić efektywny czas trwania nadmiernej ekspozycji 

na hałas, potwierdzony przekraczaniem poziomu niepokojącego, wynoszący odpowiednio 

dla odcinków prostych 5 s oraz dla łuku 6 s. 

Przeprowadzona weryfikacja wskaźnika NLF dla badanych pojazdów wykazała, że 

na odcinku prostym wzrost poziomów dźwięku ma charakter gwałtowny, wartości wskaźnika 

z bardzo dobrych wzrastają do wartości niedopuszczalnych. Wartości niepokojące pojawiają 

się jedynie na 1 s. przed oraz po pojawieniu się wartości niedopuszczalnych. W przypadku 

pojazdów poruszających się po łuku wartości wskaźnika obciążenia hałasem wskazują większą 

liniowość w narastaniu. Wskaźniki stopniowo zmieniają swoje wartości od bardzo dobrych, 

akceptowalnych, niepokojących aż do niedopuszczalnych. W przypadku odjazdu pojazdu, 

zauważalne jest znaczne wydłużenie wartości niedopuszczalnych (względem odcinka prostego 

o 2-3 sekundy) oraz powolniejsze opadanie wskaźnika do wartości bardzo dobrych. 
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8. Wnioski i kierunki dalszych prac 

Podsumowanie 

Niniejszą pracą objęto rezultaty całokształtu eksperymentu badawczego dotyczącego 

identyfikacji dominujących źródeł oddziaływań oraz oceny propagacji hałasu generowanego 

przez pojazdy firmy Alstom typ ETR610 seria ED250 – Pendolino, będące reprezentatywnym 

przykładem pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości eksploatowanych w Polsce. 

Podczas eksperymentu badawczego polegającego na zaplanowaniu, zorganizowaniu 

i przeprowadzeniu badań terenowych, wykonaniu pomiarów i rejestracji sygnałów, poddaniu 

sygnałów obróbce i analizie, uzyskano charakterystyki oddziaływań dynamicznych dla potrzeb 

modelowania tego typu oddziaływań w przyszłości.  

W ramach prowadzonych działań opracowano autorską metodę prowadzenia badań 

eksperymentalnych opartą o jednoczesne wykorzystanie kamery akustycznej oraz macierzy 

mikrofonowej umieszczonej w przekroju pomiarowym, z wykorzystaniem których wykonano 

rejestracje i pomiary sygnałów akustycznych. Zidentyfikowane - główne źródła hałasu podczas 

przejazdów elektrycznych zespołów trakcyjnych, zarejestrowane przebiegi poziomu dźwięku 

w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz analiza propagacji hałasu w najbliższym otoczeniu 

z podziałem na wszystkie pasma tercjowe z zakresu hałasu słyszalnego, pozwoliły 

na stworzenie sygnatury akustycznej dla pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości 

eksploatowanych w warunkach krajowych.  

Wyniki badań eksperymentalnych poddano obróbce i analizie, w tym przeprowadzono 

analizę korelacji, w celu wyodrębnienia reprezentatywnych przebiegów czasowo-

częstotliwościowych, które dalej posłużyły do przetestowania istniejących modeli 

literaturowych propagacji hałasu, a w dalszej kolejności do budowy autorskiego - 

zweryfikowanego modelu źródła i propagacji hałasu kolejowego do najbliższej strefy 

oddziaływania. Wykonane badania i analizy umożliwiły realizację założonego celu pracy, 

jakim było opracowanie modelu propagacji hałasu i metody oceny oddziaływania pojazdów 

kolejowych zwiększonych prędkości na otoczenie.  

W celu oceny oddziaływań akustycznych pochodzących od pojazdów kolejowych 

zwiększonych prędkości, zaproponowano dla otoczenia bliskiego autorski wskaźnik obciążenia 

hałasem. Zaproponowano metodę wyznaczania tego wskaźnika opartą o odniesienie 

do wartości normatywnych, lecz uwzględniającą przejrzystą – czteropoziomową skalę 

oddziaływania (bardzo dobry, akceptowalny, niepokojący, niedopuszczalny), która może być 

czytelna nawet dla osób branżowo niepowiązanych z analizą danych. 
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Do realizacji założonego na początku celu pracy zaplanowano i zrealizowano 

następujące zadania badawcze w zakresie przeprowadzonych badań eksperymentalnych: 

 dokonano przeglądu literatury krajowej i zagranicznej, ukierunkowanego na badania 

oddziaływań akustycznych powodowanych eksploatacją pojazdów szynowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów kolejowych zwiększonych i dużych 

prędkości, 

 wyspecyfikowano niedostatecznie rozpoznane zagadnienie – wpływ eksploatacji 

pociągów zwiększonych prędkości w warunkach polskich na hałas w otoczeniu linii 

kolejowych, 

 dokonano wyboru obiektów badań, którym były wybrane odcinki toru kolejowego 

oraz pojazd firmy Alstom typ ETR610, seria ED250 – Pendolino, eksploatowany 

z maksymalnymi prędkościami w warunkach polskich (200km/h), 

 opracowano metodę pomiarów zjawisk akustycznych generowanych podczas 

przejazdu pojazdów kolejowych oraz metodę analizy i oceny uzyskanych sygnałów 

pomiarowych, 

 dobrano poligony pomiarowe uwzględniając dwa scenariusze badań: jazdę po torze 

prostym oraz jazdę po łuku,  

 uzyskano wymagane zezwolenia na dostęp do linii kolejowej, przeprowadzono 

badania eksperymentalne polegające na bezpośrednich pomiarach sygnałów 

akustycznych przy użyciu kamery akustycznej oraz macierzy mikrofonowej 2x4, 

 przeprowadzono obróbkę i analizę otrzymanych wyników badań, odrzucono wyniki 

niepewne (niepewność pomiarowa) oraz wybrano przebiegi reprezentatywne, 

dla których wyznaczono funkcje korelacji o zadowalających współczynnikach 

korelacji Pearsona. 

Ponadto w ramach niniejszej rozprawy przeprowadzono następujące zadania badawcze 

i analityczne: 

 dokonano identyfikacji dominujących źródeł hałasu dla analizowanego obiektu badań, 

 rozpoznano częstotliwości dominujące i zakresy poziomów dla indywidualnych źródeł 

hałasu pochodzącego od eksploatacji pociągów zwiększonych prędkości, co pozwoliło 

na zbudowanie bazowej sygnatury akustycznej pojazdu kolejowego zwiększonych 

prędkości, poprzez którą obiekt badań w sposób dla siebie charakterystyczny 

wprowadza zakłócenie w bezpośrednim otoczeniu linii kolejowej,  
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 opracowano i zbudowano model sygnatury akustycznej pojazdu zwiększonych 

prędkości, wyodrębniając i parametryzując źródła oraz przyporządkowując 

częstotliwościowo-amplitudowe zakresy oddziaływań akustycznych hałasu 

powodowanego pracą jednostek napędowych i hałasu toczenia – jako głównego źródła 

oddziaływań dla analizowanego obiektu badań,  

 wybrano i zweryfikowano cztery wybrane modele zjawiska propagacji hałasu pod 

względem najdokładniejszego odzwierciedlenia zjawiska propagacji fali akustycznej 

pochodzącej ze źródła liniowego, 

 w oparciu o wyniki pomiarów zbudowano własny model propagacji hałasu 

w tercjowych pasmach częstotliwości w zakresie pasma słyszalnego (20 Hz- 20 kHz), 

 opracowano autorski wskaźnik obciążenia hałasem, służący do oceny oddziaływań 

akustycznych pojazdów kolejowych, w tym pojazdów zwiększonych prędkości. 

 

Wnioski ogólne 

Przeprowadzone w ramach pracy badania oraz dokonana analiza otrzymanych wyników 

zaprezentowanych w pracy badań, pozwala na sformułowanie wymienionych dalej wniosków. 

1) Przegląd publikacji literaturowych oraz badań przeprowadzonych dotychczas przez 

ośrodki krajowe i zagraniczne wskazuje na braki dostępnych opracowań dotyczących 

dominujących źródeł hałasu generowanych przez pojazdy kolejowe zwiększonych 

prędkości, jak również jasno wskazanych charakterystyk amplitudowo–

częstotliwościowych przyporządkowanych konkretnym źródłom.  

2) Podczas przeprowadzonych badań zidentyfikowano główne źródła hałasu 

generowanego przez pojazdy zwiększonych prędkości, a są nimi hałas toczenia i praca 

jednostek napędowych. Dodatkowo uzyskano charakterystyki oddziaływań 

dynamicznych badanych obiektów poruszających się z prędkością ok 200 km/h.  

3) Rozpoznanie sygnatury akustycznej pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości 

umożliwiło uzupełnienie stanu wiedzy na temat ich oddziaływań akustycznych 

na otoczenie, co pozwoli na efektywniejsze prace w zakresie minimalizowania 

negatywnego wpływu generowanego przez ten rodzaj pojazdów.   

4) Przeprowadzona weryfikacja autorskiego modelu w bardzo dobrym stopniu 

odzwierciedla zjawiska propagacji hałasu pochodzącego od pojazdów kolejowych 

zwiększonych prędkości. 

5) Zaproponowano i zweryfikowano autorski wskaźnik obciążenia hałasem (NFL), 

pozwalający na kompleksową ocenę wpływu hałasu kolejowego na otoczenie, w tym 
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pojazdów zwiększonych prędkości. Przejrzystość w przedstawianiu danych pozwala 

na weryfikację wyników przez osoby, które nie posiadają wiedzy eksperckiej. 

 

Wnioski szczegółowe 

Przeprowadzone zadania badawcze oraz analizy pozwoliły na potwierdzenie 

sformułowanej tezy, że wykorzystanie eksperymentu badawczego umożliwia identyfikację 

dominujących źródeł hałasu, budowę empirycznego modelu sygnatury akustycznej oraz ocenę 

uciążliwości oddziaływania pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości na otoczenie. 

Umożliwiły również na sformułowanie wymienionych niżej wniosków szczegółowych: 

1) Na odcinku prostym, na wysokości poziomu główki szyny (PGS) w bliskim otoczeniu 

linii kolejowej (20-40 m) najwyższe poziomy ciśnienia akustycznego od pojazdów 

zwiększonych prędkości odnotowano w zakresie pasm niskich (od 20 Hz do 160 Hz) oraz 

średnich (od 1600 Hz do 3150 Hz) częstotliwości pasm tercjowych. 

2) Dla wysokości 4 m nad poziomem główki szyny, na odcinku prostym, najwyższe 

poziomy ciśnienia akustycznego występowały w zakresie pasm niskich w zakresie 

od 20 Hz do 100 Hz (dla odległości 20 m) oraz dla pasm średnich w zakresie 1000 Hz  –

4000 Hz.  

3) W przypadku pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości, poruszających się po linii 

kolejowej biegnącej po torze zakrzywionym, na wysokości główki szyny, w jej bliskim 

otoczeniu, najwyższe wartości zarejestrowano dla częstotliwości tercjowych w pasmach 

niskich od 20 Hz do 100 Hz (dla odległości 40 m) oraz dodatkowo od 125 Hz do 200 Hz 

(dla 20 m) oraz w pasmach średnich od 630 Hz do 3150 Hz (dla odległości 20 m). 

Dodatkowo dla odległości 40 m wysokie poziomy odnotowano dla częstotliwości 

1600 Hz oraz 2000 Hz. 

4) Pojazdy kolejowe zwiększonych prędkości poruszające się po linii kolejowej 

zlokalizowanej na łuku, dla wysokości 4 m na poziomem główki szyny, 

charakteryzowały się wysokimi wartościami emisji poziomu dźwięku w zakresie pasm 

niskich od 20 do 100 Hz (dla odległości 20 m), zaś dla odległości 40 m w zakresie 50 Hz 

– 100 Hz. Wysokie wartości poziomów dźwięku zarejestrowano również dla pasm 

średnich w zakresie od 1000 Hz do 3150 Hz.  

5) Na podstawie różnic w zmierzonych poziomach ciśnienia akustycznego wskazano 

dominujące częstotliwości w pasmach tercjowych (na wysokości główki szyny) 

charakteryzujące przejazd pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości po łuku 

o promieniu R=4000 m. Różnice w poziomach ciśnienia akustycznego względem 



155 
 

odcinka prostego odnotowano również dla pasm tercjowych w zakresie od 315 Hz 

do 2000 Hz i wynosiły one odpowiednio od 3 dB do 10,8 dB. 

6) W przypadku punktów pomiarowych zlokalizowanych na wysokości 4 m nad poziomem 

główki szyny, w odległości 20–40 m, większymi wartościami poziomów 

charakteryzowały się pojazdy kolejowe poruszające się na odcinku prostym. Dominujące 

częstotliwości pasm tercjowych występowały w zakresie od 2500 Hz do 5000 Hz, 

dla których odnotowano przekroczenia względem łuku od 4,6 dB do 8,1 dB. 

7) Znaczące różnice w wartościach ekspozycyjnego poziomu dźwięku odnotowano 

w punktach pomiarowych zlokalizowanych w odległości 5 m i  10 m od osi torowiska 

jedynie w przypadku pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości poruszających 

po łuku. Rozbieżności względem odcinka prostego wyniosły odpowiednio: 4,2 dB oraz 

6,3 dB, co może świadczyć o zwiększonym udziale hałasu toczenia, wynikającym 

z dodatkowego tarcia bocznej powierzchni kół o główkę szyny. 

8) Przeprowadzone badania eksperymentalne przy użyciu kamery akustycznej potwierdziły, 

że głównym źródłem hałasu powstającym podczas przejazdów pojazdów kolejowych 

zwiększonych prędkości jest hałas toczenia i hałas powiązany z pracą jednostki 

napędowej. Wykonane pomiary nie wykazały zdarzeń akustycznych, wskazujących 

na udział hałasu aerodynamicznego w trakcie przejazdu pojazdów kolejowych 

zwiększonych prędkości. 

9) Analiza wybranych modeli propagacji hałasu, w tym modelu opisanego wielomianami  

1-3 rzędu oraz modelu potęgowego z wyrazem wolnym wykazała, że model liniowy oraz 

potęgowy charakteryzowały się najlepszą propagacją hałasu poza punktami 

weryfikującymi pomiarowymi. Przebiegi uzyskane dla tych modeli wykazały jednak 

tendencję do zbyt szybkiego obniżania hałasu w funkcji odległości (poza punktami 

pomiarowymi). Modele 2 i 3 rzędu, poza punktami pomiarowymi, obarczone były dużym 

błędem oraz rozrzutem wyników we wszystkich zakresach pasm częstotliwości oraz 

równoważnych poziomów dźwięku, co eliminowało je z dalszych rozważań. 

10) Zaproponowany autorski model propagacji hałasu, opierający się na metodzie 

wykorzystania krzywej korekty emisji hałasu w funkcji odległości, dodatkowo 

skorygowany dla analizowanych pasm częstotliwości, charakteryzował się dobrą 

dokładnością odzwierciedlenia propagacji hałasu w zakresie wyników pomiarów 

w poszczególnych punktach pomiarowych. Analiza wyników przebiegów autorskiego 

modelu, poza punktami pomiarowymi, wykazała duże prawdopodobieństwo 
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odzwierciedlenia zjawiska propagacji hałasu pochodzącego od pojazdów kolejowych 

zwiększonych prędkości.  

11) Potwierdzono skuteczność zaproponowanego autorskiego rozwiązania służącego 

do kompleksowej oceny oddziaływań akustycznych generowanych przez pojazdy 

kolejowe zwiększonych prędkości. Wprowadzenie oceny wskaźnikowej wraz 

z uniwersalnymi oznaczeniami kolorystycznymi umożliwia identyfikację miejsc 

zagrożonych dla dowolnego obszaru poszukiwań. Przedstawiony współczynnik 

obciążenia hałasem umożliwia przeprowadzenie analizy dla pojedynczego punktu, kilku 

punktów wybranego przekroju pomiarowego, jak również dla całego badanego odcinka 

linii kolejowej. Przejrzystość przedstawianych danych pozwala na analizę wyników przez 

osoby nieposiadające wiedzy eksperckiej.  

 

Kierunki dalszych prac 

Przeprowadzone w ramach pracy badania nie wyczerpują wszystkich aspektów 

złożonego problemu badawczego. Dalsze kierunki badań polegać będą przede wszystkim 

na rozszerzeniu eksperymentu badawczego o kolejne punkty pomiarowe do weryfikacji modeli 

propagacji, o kolejne odległości z zakresu 40–200 m dla lokalizacji w niezabudowanym terenie 

odkrytym, sąsiadującym ze szlakami przeznaczonymi dla pojazdów kolejowych tego typu.  

Rozszerzona zostanie baza danych pomiarowych o dodatkowe linie kolejowe oraz 

pojazdy kolejowe, poruszające się z prędkościami 200 km/h a także opracowany zostanie układ 

oceny stanu technicznego badanych obiektów. Poszerzenie bazy danych umożliwi 

przeprowadzenie dalszych prac nad udoskonaleniem opracowanego modelu do określania 

oddziaływania akustycznego pojazdów zwiększonych prędkości oraz lepszą weryfikację 

wyników interpolowanych.  

Rozbudowa aparatu matematycznego umożliwi kreślenie rozkładów poziomu hałasu 

dla poszczególnych częstotliwości składowych widma, z uwzględnieniem sugestii 

wprowadzenia odpowiednich środków minimalizujących negatywne oddziaływania 

akustyczne generowane przez pojazdy kolejowe zwiększonych prędkości.  

Istotnym działaniem w przyszłości będzie próba budowy rozwiązania aplikacyjnego, 

bazującego na powiązaniu autorskiego modelu propagacji hałasu oraz oceny z wykorzystaniem 

wskaźnika obciążenia hałasem (NLF) i jego implementacji uwzględniającej natężenie ruchu 

pojazdów. Rozwiązanie to umożliwi pełną ocenę oddziaływań akustycznych generowanych 

przez pojazdy kolejowe zwiększonych prędkości. 
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Załącznik nr 1 

Na rysunkach 1.1-1.80 przedstawiono rozkłady amplitudowo-częstotliwościowe dla każdego 
mikrofonu w macierzy mikrofonowej, dla 10 przejazdów o czasie 20 s, pojazdów zwiększonych 
prędkości z prędkością 200 km/h po odcinku prostym.  

 

Rys. 1.1 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 1, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.2 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 2, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 1.3 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 3, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.4 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 4, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.5 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 5, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 1.6 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 6, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.7 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 7, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.8 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 8, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 1.9 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 9, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

 

Rys. 1.10 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 10, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

 

Rys. 1.11 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 1, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 1.12 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 2, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.13 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 3, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.14 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 4, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 1.15 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 5, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.16 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 6, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.17 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 7, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 1.18 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 8, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.19 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 9, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.20 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 10, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 1.21 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 1, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.22 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 2, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.23 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 3, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 



190 
 

 

Rys. 1.24 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 4, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.25 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 5, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.26 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 6, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 1.27 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 7, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.28 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 8, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.29 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 9, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 1.30 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 10, dla odległości 10 m 
od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.31 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 1, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.32 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 2, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 1.33 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 3, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.34 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 4, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.35 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 5, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 1.36 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 6, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.37 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 7, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.38 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 8, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 1.39 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 9, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.40 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 10, dla odległości 10 m 
od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.41 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 1, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 1.42 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 2, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.43 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 3, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.44 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 4, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 1.45 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 5, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.46 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 6, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.47 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 7, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 1.48 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 8, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.49 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 9, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.50 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 10, dla odległości 20 m 
od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 1.51 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 1, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.52 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 2, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.53 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 3, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 1.54 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 4, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.55 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 5, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.56 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 6, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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6,09  

Rys. 1.57 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 7, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.58 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 8, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.59 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 9, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 1.60 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 10, dla odległości 20 m 
od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.61 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 1, dla odległości 40 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.62 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 2, dla odległości 40 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 1.63 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 3, dla odległości 40 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.64 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 4, dla odległości 40 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.65 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 5, dla odległości 40 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 1.66 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 6, dla odległości 40 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.67 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 7, dla odległości 40 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.68 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 8, dla odległości 40 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 1.69 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 9, dla odległości 40 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.70 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 10, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 1.71 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 1, dla odległości 40 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 1.72 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 2, dla odległości 40 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.73 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 3, dla odległości 40 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.74 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 4, dla odległości 40 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 1.75 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 5, dla odległości 40 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.76 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 6, dla odległości 40 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.77 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 7, dla odległości 40 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 1.78 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 8, dla odległości 40 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.79 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 9, dla odległości 40 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 1.80 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 10, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Załącznik nr 2 

Na rysunkach 2.1-2.80 przedstawiono rozkłady amplitudowo-częstotliwościowe dla każdego 
mikrofonu w macierzy mikrofonowej, dla 20 sekundowych przejazdów pojazdów 
zwiększonych prędkości z prędkością 200km/h po łuku.  

 

Rys. 2.1 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 1, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.2 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 2, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 2.3 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 3, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.4 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 4, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.5 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 5, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 2.6 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 6, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.7 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 7, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.8 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 8, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 2.9 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 9, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.10 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 10, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.11 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 1, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 2.12 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 2, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.13 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 3, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.14 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 4, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 2.15 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 5, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.16 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 6, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.17 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 7, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 2.18 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 8, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.19 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 9, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.20 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 10, dla odległości 5 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 2.21 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 1, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.22 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 2, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.23 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 3, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 2.24 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 4, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.25 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 5, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.26 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 6, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 2.27 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 7, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.28 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 8, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.29 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 9, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 2.30 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 10, dla odległości 10 m 
od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.31 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 1, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.32 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 2, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 2.33 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 3, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.34 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 4, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.35 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 5, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 2.36 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 6, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.37 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 7, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.38 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 8, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 2.39 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 9, dla odległości 10 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.40 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 10, dla odległości 10 m 
od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.41 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 1, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 2.42 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 2, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.43 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 3, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.44 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 4, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 2.45 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 5, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.46 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 6, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.47 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 7, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 2.48 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 8, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.49 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 9, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.50 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 10, dla odległości 20 m 
od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 2.51 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 1, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.52 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 2, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.53 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 3, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 2.54 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 4, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.55 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 5, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.56 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 6, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 2.57 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 7, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.58 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 8, dla odległości 20 m od 
osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.59 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 9, dla odległości 20 m 
od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 2.60 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 10, dla odległości 20 m 
od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.61 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 1, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.62 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 2, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 2.63 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 3, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.64 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 4, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.65 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 5, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 2.66 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 6, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.67 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 7, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.68 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 8, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 2.69 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 9, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.70 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 10, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 2.71 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 1, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 2.72 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 2, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.73 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 3, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.74 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 4, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 2.75 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 5, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.76 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 6, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.77 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 7, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 2.78 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 8, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.79 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 9, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 2.80 Rozkład amplitudowo-częstotliwościowy dla przejazdu nr 10, dla odległości 40 m 
od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Załącznik nr 3 

Na rysunkach 3.1-3.80 przedstawiono rozkłady poziomów ciśnienia akustycznego dla 
przejazdów reprezentatywnych po odcinku prostym w czasie 4 s. 
 

 

Rys. 3.1 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, 
dla odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.2 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, 
dla odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 3.3 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, 
dla odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.4 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, 
dla odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.5 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, 
dla odległości ości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 



238 
 

 

Rys. 3.6 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, 
dla odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.7 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, 
dla odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.8 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 3.9 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, 
dla odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.10 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.11 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 3.12 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

 

Rys. 3.13 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.14 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 3.15 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.16 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.17 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 3.18 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.19 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.20 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 3.21 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.22 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.23 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, 
dla odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 3.24 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.25 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.26 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 3.27 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.28 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.29 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 3.30 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.31 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, 
dla odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.32 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 3.33 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.34 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.35 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, 
dla odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 3.36 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.37 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.38 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 3.39 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.40 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.41 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 3.42 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

 

Rys. 3.43 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.44 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 



251 
 

 

Rys. 3.45 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

 

Rys. 3.46 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

 

Rys. 3.47 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 3.48 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

 

Rys. 3.49 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.50 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 3.51 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.52 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.53 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 3.54 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny  

 

Rys. 3.55 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.56 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 



255 
 

 

Rys. 3.57 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.58 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.59 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 3.60 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.61 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.62 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny  
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Rys. 3.63 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.64 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.65 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 3.66 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.67 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.68 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 3.69 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.70 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 3.71 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 3.72 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.73 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.74 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 3.75 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.76 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.77 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 3.78 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.79 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 3.80 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Załącznik nr 4 

Na rysunkach 4.1-4.80 przedstawiono rozkłady poziomów ciśnienia akustycznego dla 
przejazdów reprezentatywnych po łuku w czasie 4 s. 
 

 

Rys. 4.1 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, 
dla odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.2 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 4.3 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.4 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.5 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 4.6 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.7 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.8 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 



266 
 

 

Rys. 4.9 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.10 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.11 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 4.12 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

 

Rys. 4.13 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.14 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 4.15 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.16 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.17 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 4.18 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.19 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny  

 

Rys. 4.20 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, 
dla  odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 4.21 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.22 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.23 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 4.24 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.25 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.26 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 4.27 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.28 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.29 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 4.30 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.31 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.32 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 4.33 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.34 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.35 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 4.36 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.37 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.38 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 4.39 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.40 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, 
dla  odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.41 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 4.42 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

 

Rys. 4.43 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

 

Rys. 4.44 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 4.45 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

 

Rys. 4.46 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

 

Rys. 4.47 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 4.48 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

 

Rys. 4.49 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

 

Rys. 4.50 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 4.51 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

 

Rys. 4.52 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.53 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 4.54 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.55 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.56 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 4.57 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.58 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.59 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 4.60 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, 
dla  odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.61 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.62 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 4.63 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.64 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.65 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 



285 
 

 

Rys. 4.66 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.67 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.68 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 4.69 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.70 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 4.71 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 4.72 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.73 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.74 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 



288 
 

 

Rys. 4.75 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.76 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.77 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 4.78 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.79 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 4.80 Poziomy ciśnienia akustycznego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, 
dla  odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Załącznik nr 5 

 
Na rysunkach 5.1-5.80 przedstawiono rozkłady odchylenia standardowego dla przejazdów 
reprezentatywnych po odcinku prostym. 

 

Rys. 5.1 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.2 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.3 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.4 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.5 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.6 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.7 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.8 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.9 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.10 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.11 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 5.12 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.13 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.14 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.15 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 5.16 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.17 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.18 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.19 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 5.20 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.21 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.22 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.23 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.24 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.25 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.26 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.27 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.28 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.29 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.30 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.31 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 5.32 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.33 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.34 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.35 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 5.36 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.37 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.38 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.39 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 5.40 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.41 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.42 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.43 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.44 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.45 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.46 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.47 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.48 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.49 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.50 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.51 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 



303 
 

 

Rys. 5.52 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.53 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.54 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.55 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 5.56 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.57 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.58 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.59 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 5.60 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.61 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.62 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.63 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.64 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.65 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.66 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.67 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.68 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.69 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.70 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.71 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 5.72 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.73 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.74 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.75 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 5.76 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.77 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.78 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.79 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 



310 
 

 

Rys. 5.80 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 
 
Na rysunkach 5.81-5.160 przedstawiono rozkłady odchylenia standardowego dla przejazdów 
reprezentatywnych po łuku. 

 

Rys. 5.81 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.82 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.83 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.84 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.85 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.86 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.87 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.88 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.89 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.90 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.91 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.92 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.93 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.94 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 5.95 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.96 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.97 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.98 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 5.99 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.100 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, dla 
odległości 5 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.101 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.102 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.103 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.104 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.105 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.106 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.107 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.108 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.109 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.110 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.111 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.112 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.113 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.114 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 5.115 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.116 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.117 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.118 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 5.119 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.120 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, dla 
odległości 10 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.121 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.122 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.123 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.124 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.125 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.126 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.127 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.128 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.129 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.130 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.131 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.132 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.133 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.134 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 5.135 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.136 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.137 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.138 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 5.139 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.140 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, dla 
odległości 20 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.141 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.142 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.143 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.144 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.145 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.146 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 
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Rys. 5.147 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.148 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.149 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 

 

Rys. 5.150 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości poziomu główki szyny 



328 
 

 

Rys. 5.151 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 1, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.152 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 2, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.153 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 3, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.154 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 4, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 5.155 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 5, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.156 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 6, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.157 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 7, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.158 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 8, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 
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Rys. 5.159 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 9, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 

 

Rys. 5.160 Rozkład odchylenia standardowego dla przejazdu reprezentatywnego nr 10, dla 
odległości 40 m od osi torowiska, na wysokości 4 m nad poziomem główki szyny 


