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Główne rodzaje hałasu pochodzącego od ruchu kolejowego

1. Hałas toczenia – jest związany           
z oddziaływaniem „koło – szyna” 
(dominuje przy prędkości 
mniejszej niż 250 km/h),

2. Hałas aerodynamiczny –
powstaje na skutek 
nieregularnego opływu powietrza 
podczas ruchu pociągu 
(dominuje przy prędkości 
większej niż 250 km/h).

3. Hałas pochodzący od silnika 
lokomotywy

4. Hałas generowany w skutek 
zatrzymywania się i ruszania 
pociągu

5. Hałas związany ze złym stanem 
taboru kolejowego (skrzypienie 
osi i kół)

Rufin Makarewicz „Hałas w środowisku”. Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań 1996



Wpływ prędkości na poziom hałasu kolejowego

Źródło: Position Paper on the European strategies and priorities for railway noise abatement
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Liczba pociagów

Pociągi osobowe lokalne (kategoria 1)

Autobusy szynowe (kategoria 3)

Pociągi towarowe (kategoria 4)

Pociągi osobowe dalekobieżne (kategoria 8)

Wpływ kategorii pociągów na wyniki prognoz hałasu kolejowego

4.9 dB

6.8 dB
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DZIAŁ V

Ochrona przed hałasem

Art. 112. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu

akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym

poziomie;

2) zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest

on dotrzymany.

Wybrane przepisy prawne w zakresie oddziaływania akustycznego 

tras komunikacyjnych 

Ustawa Prawo ochrony środowiska



Art. 114. 1. Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego uwzględnia się tereny, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1.

3. Jeżeli na terenach zamkniętych oraz na terenach przeznaczonych do

działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje się zabudowa

mieszkaniowa, szpitale, domy pomocy społecznej lub budynki związane ze stałym

albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, ochrona przed hałasem polega na

stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki

akustyczne w budynkach.

4. W przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów pomocy społecznej lub

budynków związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

zlokalizowanych na granicy pasa drogowego lub przyległego pasa gruntu w

rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019

r. poz. 710, 730 i 1214), ochrona przed hałasem polega na stosowaniu

rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne

w budynkach.
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Art. 139. Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska związanych

z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów

zapewniają zarządzający tymi obiektami

Wybrane przepisy prawne w zakresie oddziaływania akustycznego 

tras komunikacyjnych 

Ustawa Prawo ochrony środowiska



TYTUŁ III PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

DZIAŁ  III DROGI, LINIE KOLEJOWE, LOTNISKA...

Art. 173. Ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi

w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, lotnisk oraz portów zapewnia się

przez: 

1) stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie 

zanieczyszczeń, a w szczególności: 

a) zabezpieczeń akustycznych, 

b) zabezpieczeń przed przedostawaniem się

zanieczyszczonych wód opadowych do gleby lub ziemi, 

c) środków umożliwiających usuwanie odpadów powstających w trakcie 

eksploatacji dróg, linii kolejowych, lotnisk oraz portów, 

2) właściwą organizację ruchu. 

Wybrane przepisy prawne w zakresie oddziaływania akustycznego 

tras komunikacyjnych 

Ustawa Prawo ochrony środowiska



Art. 174. 1. Eksploatacja dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk

oraz portów nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

2. Emisje polegające na:

1) wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza,

2) wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi,

3) wytwarzaniu odpadów,

4) powodowaniu hałasu,

powstające w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej,

lotniska oraz portu, nie mogą, z zastrzeżeniem ust. 3, spowodować

przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego

zarządzający tym obiektem ma tytuł prawny

3. Jeżeli w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej

lub lotniska utworzono obszar ograniczonego użytkowania, eksploatacja nie

może spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym

obszarem.
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Prędkość pociągów osobowych

Wpływ prędkości pociągów na wyniki prognoz hałasu kolejowego

3.0 dB

1.6 dB



Prędkość [km/h]

Poziom dźwięku TEL A [dB]

Wysokość punktu pomiarowego: 3.5 m,

Odległość punktu pomiarowego od osi toru: 7.5 m

40 73.9

80 82.8

120 87.6

180 91.3

200 93.6

250 95.5

275 97.2

280 98.2

Wyniki pomiarów hałasu podczas przejazdów pociągu Pendolino 

z dużymi prędkościami

40 km/h 8.9 dB

100 km/h 6.9 dB



1. Informacje ogólne dot. hałasu kolejowego

2. Wybrane przepisy prawne w zakresie oddziaływania akustycznego 

tras komunikacyjnych

3. Możliwości techniczne i skuteczność wybranych zabezpieczeń 

akustycznych hałasu kolejowego

a) Ograniczenie prędkości pociągów

b) Zmiana rozkładu jazdy pociągów (ograniczenie w porze nocnej)

c) Tabor kolejowy

d) Ekrany akustyczne (typowe)

e) Niskie ekrany akustyczne

f) Smarowanie szyn

g) Szlifowanie szyn

h) Łączenia szyn

i) Tłumiki torowe

j) Planowanie przestrzenne

k) Zabezpieczenia elewacji frontowych budynków

l) Metody aktywne ograniczenia hałasu

4. Łączne stosowanie wybranych zabezpieczeń przeciwdźwiękowych, 

jako alternatywy dla ekranów akustycznych (przykład)



48,3

51,3

53,0

54,3

55,3

56,1

56,7

57,3
57,8

58,3

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

R
ó

w
n

o
w

a
ż
n

y
 p

o
z
io

m
 d

ź
w

ię
k

u
 [

d
B

]

Liczba pociągów osobowych

Wpływ liczby pociągów na wyniki prognoz hałasu kolejowego

3 dB

3 dB

0.6 dB
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Różnice w kategoriach pociągów poruszających się po torowiskach

w Polsce

Przykładowy widok pociągu 

nowszej generacji

Przykładowy widok pociągu 

starszej generacji



Występują różnice poziomu 
ekspozycyjnego równe ok. 10 dB

Różnice w poziomie dźwięku generowanego przez tę samą kategorię 

pociągów
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Częstotliwość [Hz]

Pendolino (prędkość: 200 km/h)

Wyniki pomiarów hałasu podczas przejazdów pociągu Pendolino 

w punkcie zlokalizowanym na wysokości 3.5 m nad główką szyny 

w odległości 7.5 m od osi torowiska
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Częstotliwość [Hz]

Pendolino (prędkość: 200 km/h)

InterCity (prędkość 160 km/h)

Wyniki pomiarów hałasu podczas przejazdów pociągu Pendolino 

w punkcie zlokalizowanym na wysokości 3.5 m nad główką szyny 

w odległości 7.5 m od osi torowiska
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Częstotliwość [Hz]

Porównanie wyników pomiarów hałasu podczas przejazdów pociągu 

Pendolino i pociągów kursujących rozkładowo po Centralnej Magistrali 

Kolejowej

Pendolino (prędkość: 160 km/h)

InterCity (prędkość 160 km/h)
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Częstotliwość [Hz]

Porównanie wyników pomiarów hałasu podczas przejazdów pociągu 

Pendolino i pociągów kursujących rozkładowo po Centralnej Magistrali 

Kolejowej

Pendolino (prędkość: 120 km/h)

InterRegio (prędkość 120 km/h)



Wyniki pomiarów hałasu podczas przejazdów pociągu testowego EMU250 

w punkcie zlokalizowanym na wysokości 3.5 m nad główką szyny 

w odległości 7.5 m od osi torowiska

Rodzaj pociągu
Prędkość 

[km/h]
Ekspozycyjny poziom dźwięku TEL A [dB]

Pendolino  (EMU250) 160 91.8

Pociąg pasażerski dalekobieżny InterCity 160 93.6

Pendolino  (EMU250) 120 87.6

Pociąg pasażerski regionalny InterREGIO 120 92.2

1.8 dB

4.6 dB
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1744 z późn. zm.)

Zapewnienie odpowiedniej widoczności na przejazdach drogowych



Zapewnienie odpowiedniej widoczności na przejazdach drogowych



Zapewnienie odpowiedniej widoczności na przejazdach drogowych
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http://www.heringinternational.com

Niskie ekrany akustyczne – ochrona przed hałasem toczenia

Ekrany o wysokości ok. 75 cm zmniejszają hałas maks. o 6 dB, 

a ekrany o wysokości ok. 55 cm zmniejszają hałas maks. o 3 dB.
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Urządzenia do automatycznego smarowania szyn

Fot. Rail Tech Papla sp. z o.o.

• Czujnki ruchu pojazdów – podają 

smar gdy zbliża się pojazd

• Czujniki drgań (nie reagują na 

samochody)

• Czujniki czasowe – aplikacja smaru 

w równych odstępach czasowych

• Czujniki hałasu – aplikacja smaru 

jeżeli normy zostają przekroczone

• Czujnik ilości smaru w zbiorniku 

podającym – wyłączany jeśli smaru 

jest za mało

• Czujnik deszczu – nie podaje smaru, 

jeśli występują opady atmosferyczne 

(deszcz lub śnieg)

• Możliwość aplikacji smaru według 

rozkładu jazdy



Urządzenia do automatycznego smarowania szyn

Fot. Rail Tech Papla sp. z o.o.

Skuteczność redukcji hałasu: 3 dB 
Źródło: Polak K., Sposoby minimalizacji emisji hałasu kolejowego 

w aglomeracji miejskiej, Autobusy 6/2018, 2018 r. s. 221 - 225



1. Informacje ogólne dot. hałasu kolejowego

2. Wybrane przepisy prawne w zakresie oddziaływania akustycznego 

tras komunikacyjnych

3. Możliwości techniczne i skuteczność wybranych zabezpieczeń 

akustycznych hałasu kolejowego

a) Ograniczenie prędkości pociągów

b) Zmiana rozkładu jazdy pociągów (ograniczenie w porze nocnej)

c) Tabor kolejowy

d) Ekrany akustyczne (typowe)

e) Niskie ekrany akustyczne

f) Smarowanie szyn

g) Szlifowanie szyn

h) Łączenia szyn

i) Tłumiki torowe

j) Planowanie przestrzenne

k) Zabezpieczenia elewacji frontowych budynków

l) Metody aktywne ograniczenia hałasu

4. Łączne stosowanie wybranych zabezpieczeń przeciwdźwiękowych, 

jako alternatywy dla ekranów akustycznych (przykład)



Wpływ redukcji hałasu po szlifowaniu torowiska na przykładzie badań 

dla linii tramwajowej w ciągu ul. Nowowiejskiej w Warszawie

Stan przed remontem torowiskaStan po remoncie torowiska 
oraz po szlifowaniu szyn



PORA DNIA

PORA NOCY

Stan przed szlifowaniem 
torowiska – prędkość 
tramwajów 45 km/h



PORA DNIA

PORA NOCY

Stan po szlifowaniu 
torowiska – prędkość 
tramwajów 45 km/h



Adres budynku

Stan torowiska 

(przed / po szlifowaniu 

szyn)

Równoważny poziom 

dźwięku w porze dnia 

[dB]

Równoważny poziom 

dźwięku w porze nocy 

[dB]

Ul. Nowowiejska 

12/18

Przed szlifowaniem 

szyn
74.0 ± 1.2 73.2 ± 1.2 *

Po szlifowaniu szyn 67.8 ± 1.2 66.5 ± 1.2 *

6.2 dB 6.7 dB

Wpływ redukcji hałasu po szlifowaniu torowiska na przykładzie badań 

dla linii tramwajowej w ciągu ul. Nowowiejskiej w Warszawie
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Wpływ typu połączenia szyn na poziom hałasu kolejowego

Typy złączeń szyn możliwe do wyboru w modelu RMR:

− całkowicie spawane szyny z lub bez łączonych zwrotnic lub rozjazdów,

− szyny z łączeniami lub izolowane złącza szynowe,

− zwrotnice i rozjazdy z łączeniami, 2 na 100 m,

− więcej niż 2 zwrotnice na 100 m.



Typ złączeń torów

Równoważny poziom dźwięku 

w punkcie oddalonym o 25 m od 

osi torowiska na wysokości 4 m 

nad poziomem terenu [dB]

Całkowicie spawane szyny z lub bez łączonych zwrotnic lub 

rozjazdów
61.4

Szyny z łączeniami lub izolowane złącza szynowe 61.5

Zwrotnice i rozjazdy z łączeniami, 2 na 100 m 61.7

Więcej niż 2 zwrotnice na 100 m 61.8

max. 0.4 dB

Wpływ typu połączenia szyn na poziom hałasu kolejowego
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Widok tłumików przyszynowych zastosowanych na linii kolejowej nr 226 

Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny

Skuteczność redukcji hałasu: 

Pociągi towarowe: 1 dB

Pociągi pasażerskie z klockami hamulcowymi: 3 dB

Pociągi pasażerskie z tarczami hamulcowymi: 5 dB

Źródło: Vaňková L., Środki ochrony przed hałasem kolejowym w Republice Czeskiej. Konferencja, Jachranka, 2019 r. 

Fot.: PKP PLK S.A.
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22% 

rolnicze

20% 

mieszkaniowe
24% 

komunikacyjne

4% usługowe

23% 

zieleni

Podział procentowy rodzajów terenów zlokalizowanych

w sąsiedztwie linii kolejowych, dla których były wykonywane 

mapy akustyczne
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Budynek FOKUS

Ekrany akustyczne zastosowane na elewacjach frontowych budynków

Budynek LOT

Szkoła w Atenach Centrum Berlina



Ekrany akustyczne stosowane jako połączenie elewacji frontowych 

budynków
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Aktywna redukcja hałasu – ogólny schemat działania
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Odwzorowanie linii kolejowej wraz z otoczeniem w modelu obliczeniowym 

– strona północna



Odwzorowanie linii kolejowej wraz z otoczeniem w modelu obliczeniowym 

– strona południowa



1. Modernizacja taboru kolejowego TAK NIE

2. Zabezpieczenia akustyczne w torowisku TAK NIE

3. Ekrany akustyczne TAK NIE

4. Ograniczenie prędkości TAK NIE

Działania mające na celu redukcję hałasu dla analizowanej linii kolejowej



Wyniki obliczeń akustycznych w płaszczyźnie pionowej

Modernizacja taboru kolejowego Zabezpieczenia akustyczne w torowisku

Ekrany akustyczne Ograniczenie prędkości

Pora dnia:

Pora nocy:
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Ekrany akustyczne Ograniczenie prędkości

Wyniki obliczeń akustycznych w płaszczyźnie pionowej
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Modernizacja taboru kolejowego Zabezpieczenia akustyczne w torowisku

Ekrany akustyczne Ograniczenie prędkości

Strona północna:

Strona południowa:

Wyniki obliczeń akustycznych na elewacjach frontowych budynków

- pora dnia
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Układ pomieszczeń w budynku szpitalnym przy ul. Solec

z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony akustycznej

Czy jest konieczna ochrona przeciwdźwiękowa budynku szpitalnego, 

skoro w zasięgach oddziaływania hałasu nie znajdują się pomieszczenia 

w których przebywają pacjenci?



Dziękuję za uwagę


