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O mnie
• absolwentka Geografii (UW)
• i… Identyfikacji Hałasowo - Wibracyjnych Zagrożeń Środowiska 

(PW)
• od 11 lat związana z tematyką ochrony środowiska przed 

hałasem 
• 2008 r. – 2014 r. Biuro Ochrony Środowiska, UM
• 2010 r. - stypendium Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

- Niemiecka Federalna Agencji Ochrony Środowiska (Umweltbundesamt), 
- Biuro projektowe ACCON GmbH/DataKustik,

• obecnie główny specjalista ds. oddziaływań w Tramwajach 
Warszawskich



Czynniki 
mające wpływ
na powstawanie 
i intensywność 
hałasu 
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TABOR
A. typ taboru - nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne 
B. stan techniczny wagonu, w tym w szczególności 
stan powierzchni tocznej kół
C. prędkość jazdy
D. kultura jazdy



A. Typ taboru

• stała wymiana taboru na nowy, zakupy 
współfinansowane przez UE

• w latach 2007-2015 zostało zakupionych 311 
nowoczesnych tramwajów (obecnie na stanie TW 729 
wagonów)

• 2009 r. - kontrakt stulecia (186 Swingów, 1,5 mld zł)
• zastosowanie rozwiązań ograniczających hałas: osłon 

wózków, mat wytłumiających pod pudłem wagonu, 
nowoczesnych urządzeń energoelektronicznych 
(przetwornic i falowników), nowoczesnych napędów 
drzwi



Wagony 13N
wycofane w noc sylwestrową 2012/2013

Wagon 128N Jazz Duo, dwukierunkowy

Wagon 120Na
zakupiony w ramach kontraktu stulecia



Pianka wytłumiająca, obudowa wózka
Podobna na ścianach, suficie i podłodze wagonów 128N i 134N 

Smarowanie obrzeży kół na wagonie 120Na



A. Typ taboru

• obecnie przetarg na zakup nowoczesnych 
tramwajów jedno i dwukierunkowych, całkowicie 
niskopodłogowych

• 213 tramwajów (123 w zamówieniu podstawowym 
+ 90 w ramach opcji)

• dofinansowanie UE
• obsługa nowych tras: Gocław, Wilanów
• otwarcie ofert: 25 października 2018 r.



A. Wymagania „antyhałasowe”
• co najmniej 2 wózki skrętne
• wózki wyposażone w otwierane boczne osłony tłumiące hałas
• aktywowanie układu smarowania natryskowego obrzeży kół 

przez czujnik wykrywający wchodzenie tramwaju w zakręt oraz 
na podstawie GPS

• Wysoki komfort wibracyjny (wskaźnik komfortu „N” w zakresie 
2m/s2≤N<4m/s2)

• tramwaj na postoju, załączony i gotowy do jazdy, nie może 
generować składowych tonalnych hałasu

• na postoju, przy pełnym obciążeniu urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych maksymalny poziom dźwięku 
wewnątrz tramwaju nie może przekroczyć wartości 65 dB(A)

• Zmniejszenie hałasu od przekształtników mocy



B. Stan techniczny wagonu
• wymagania techniczne dla tramwajów określa 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 
marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych 
tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia

• okresowe badania techniczne - przeprowadzane 
przez niezależne, uprawnione do tego celu 
jednostki (cyklicznie co dwa lata)

• obsługa codzienna - codzienne sprawdzanie 
wagonów w zajezdniach przed wyruszeniem na 
miasto



Stan powierzchni tocznej kół



Stan powierzchni tocznej kół
Jest nieprawidłowy, gdy występują: płaszczyzny, nalepy, owalność, zużycie 
profilu…

Rozwiązanie: toczenie obręczy kół na tokarce podtorowej tj. przywracanie 
właściwego profilu obręczom kół (ostateczność: wymiana na nowe)

nalepa



Toczenie kół
• przetaczanie obręczy kół tramwajowych na 

specjalnych tokarkach podtorowych bez potrzeby 
demontażu kół

• cyklicznie po określonym przebiegu, a także 
dodatkowo w przypadku wykrycia 
nieprawidłowego profilu obręczy koła podczas 
codziennego sprawdzenia wagonów

• w 2017 r. wykonano 1072 toczeń kół w wagonach 
(wzrost o ok. 17% w stosunku do 2016 r.).

https://www.youtube.com/watch?v=aE7V-86M3lw



Tokarka 
podtorowa
Zakład R4 
„Żoliborz”



Absorbery do kół
• „Wszystkie absorbery wykonane są jako 

rezonatory wielowarstwowe. Składają się 
z metalowych płyt przekładanych 
warstwami  elastomerów.  Specjalna  
konstrukcja  zapewnia trójwymiarowy 
efekt, który zapewnia redukcję dźwięku 
toczenia i pisków.”

• Testy absorberów 2 różnych firm 
- jesień 2018 r. – zima 2019 r.

• Skuteczność wg Schrey & Veit
Dźwięki toczenia: do 6 dB(A)
Piski: do 18 dB(A)
Do potwierdzenia ;-)

Absorber firmy Schrey & Veit GmbH

pomiary hałasu przed montażem: 
26/27 września 2018 r., 
pomiary hałasu po montażu: 
początek października 2018 r.

https://sundv.de/wp-content/uploads/2017/11/SV_Radabsorber_po_Int.pdf



C. Prędkość jazdy - stosowanie ograniczeń

• tylko tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania innych środków 

Ograniczenie prędkości (źródło: warszawa.wyborcza.pl/)

• nie wszędzie ograniczenie  
prędkości przyniesie 
zmniejszenie hałasu (np. łuki)

• wewnętrzne przepisy -
ograniczenie do 15 km/h na 
zwrotnicach, rozjazdach i 
skrzyżowaniach torów 

• kontrole prędkości - Nadzór 
Ruchu TW



TOROWISKO
A. Układ geometryczny torów 
B. Konstrukcja torowiska 
C. Właściwości materiałowe szyn
D. Stan techniczny torowiska, w tym szczególnie stan 
powierzchni tocznej szyn
E. Urządzenia przytorowe 

(ekrany)



A. Układ geometryczny torów

• Mniejsze oddziaływanie:
- jednorodne, proste odcinki

• Większe oddziaływanie:
- łuki i pętle 
- rozjazdy 
- krzyżownice 

Krzyżownica, Źródło: http://tramwaje.gdanskie.info/

Rozjazd, Źródło: http://tramwaje.gdanskie.info/



B. Konstrukcja torowiska
• podsypkowa

Konstrukcja podsypkowa, podkłady strunobetonowe
(źródło: http://tramwar.republika.pl/)

Konstrukcja podsypkowa, podkłady drewniane
(źródło: http://tramwar.republika.pl/)



B. Konstrukcja torowiska
• bezpodsypkowa

Konstrukcja bezpodsypkowa, zabudowa trawiastaKonstrukcja bezpodsypkowa, zabudowa trawiasta

Konstrukcja bezpodsypkowa, zabudowa asfaltowa



Działania ograniczające hałas
• nowoczesne konstrukcje bezpodsypkowe zastępują 

konstrukcje podsypkowe
• stosowanie podbudowy o zwiększonej odporności na 

deformacje (np. betonowej)
• zastosowanie dobrej wibroizolacji: 

- ciągłe, sprężyste podparcie i mocowanie szyn (+ gumowa 
przekładka podszynowa)

- wibroizolacyjna mata podtorowa
• zabudowa bocznych powierzchni szyn (np. żywiczna masa 

zalewowa - szyna w otulinie lub profile przyszynowe)
• zastosowanie wytłumiającej zabudowy torowiska np. 

zabudowy trawiastej



konstrukcja bezpodsypkowa Rheda City, 
zabudowa asfaltowa
(źródło: http://tramwar.republika.pl/)

mata wibroizolacyjna przykryta folią ochronną
(źródło: http://tramwar.republika.pl/)



System szyny w otulinie. System ERS Embedded Rail 
System



Torowiska z zabudową roślinną

• najczęściej konstrukcja 
bezpodsypkowa
(podbudowa - betonowa płyta)
• grubość zabudowy trawiastej
ok.15 - 22 cm 
• mieszanka traw
• inne rośliny np. rozchodniki



Torowiska z zabudową roslinną
Zalety

- Redukcja hałasu o ok. 3 dB
- Lepsza retencja wody - zmniejszenie ilości powstających ścieków -> 

korzyści ekonomiczne 
- Większa ewapotranspiracja -> lepsze warunki aerosanitarne
- Pochłanianie zanieczyszczeń
- Wysoka społeczna akceptacja tego typu torowisk
- Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, poprawa estetyki 

miast
- Poprawa jakości życia mieszkańców 

„The greening of one kilometre double track in a densly built innercity
street can improve living conditions of 2 000 to 3 000 habitants” 
Effect and Function of Green Tracks
Institute of Agricultural and Urban Ecological Projects affiliated to Humboldt-University 
Berlin (IASP) 



Torowiska z zabudową trawiastą - trawa z rolki
• pierwszy raz w Warszawie ul. Andersa (jesień 2016 r.)
• zalety: gęsty porost trawą bez ryzyka wywiewania materiału 

siewnego (lub wyjadania przez ptaki)
• wady: droższe niż wysiew tradycyjny (rolka ok. 20 zł/m2, 

wysiew ok. 0,6 zł/m2)

Trawa z wysiewu

Trawa z rolki



Torowiska z zabudową rozchodnikową
• pierwszy raz w Warszawie ul. Obozowa (jesień 2017 r.)
• zalety: odporny na suszę, nie wymaga koszenia
• wady: droższe niż trawa, mała dostępność firm na rynku

Trawa z wysiewu

Trawa z rolki



ul. Obozowa

Trawa z wysiewu

Trawa z rolki



Torowiska z zabudową rozchodnikową

Trawa z wysiewu

Trawa z rolki

Punkt pomiarowy

Równoważny poziom dźwięku A, LAeqD

[dB]
Równoważny poziom dźwięku A, LAeqN

[dB]

Seria 1 Seria 2 Różnica Seria 1 Seria 2 Różnica

ul. Obozowa 20 55,3 52,8 -2,4 47,2 45,2 -2,0

ul. Banderii 4 56,3 53,7 -2,6 48,2 46,0 -2,2

(Norma dla pory dnia LAeqD = 68 dB, dla pory nocy LAeqN = 60 dB)



Torowiska z zabudową roślinną - wykaz

[mtp]

21 956 74 287

trawa z siewu
3 788 2750 trawa z siewu

L.p. Lokalizacja
Długość 
odcinka Powierzchnia  

[m2]
Rodzaj roślinności

1 1098 3845 trawa z rolki

trawa z siewu

7 980 3460 trawa z siewu

ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Górczewskiej do ul. Radiowej

ul. Prosta na odcinku od Ronda ONZ do  Ronda Daszyńskiego

4 682 2046 rozchodniki z mat wegetacyjnych
5 1591 4950 trawa z siewu

trawa z siewu

11 1803 6450 trawa z siewu

Trasa na Tarchomin etap II na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Strumykowej

ul. Powstańców Śl. i al. Reymonta na odcinku od pętli Nowe Bemowo do ul. Broniewskiego

8 1698 5865 trawa z rolki

9 2939 10112 trawa z siewu

ul. Puławska (w budowie) na odcinku od ul. Madalińskiego do ul. Malczewskiego

Trasa na Tarchomin etap I na odcinku od ul. Leliwitów do pętli Tarchomin Kośc.

trawa z siewu

15 59 205 trawa z siewu

ul. Targowa – Dworzec Wileński na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Białostockiej

ul. Wileńska na odcinku od ul. Środkowej do ul. Czynszowej

12 328 1032 trawa z siewu

13 1400 4480 trawa z siewu

ul. Rakowiecka na  odc. od  pętli. Kielecka do  ul. Boboli

ul. Wołoska na  odc. od  ul. Racławickiej do ul. Konstruktorskiej

trawa z siewu

19 97 336 trawa z siewu

ul. Zgrupowania AK Kampinos na odcinku od pętli Metro Młociny do ul. Encyklopedycznej

ul. Połczyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich

16 558 1920 trawa z siewu

17 1481 5400 trawa z siewu

Trasa na Tarchomin na odcinku od ul. Myśliborskiej do ul. Leliwitów

al. Zieleniecka na odcinku od Ronda Waszyngtona do ul. Targowej

ul. Andersa na odcinku od Ratuszu Arsenał do ul. Muranowskiej

Łącznie

ul. Marszałkowska na odcinku od pl. Zbawiciela do pl. Konstytucji
ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Mierosławskiego do ul. gen. Zajączka

ul. Obozowa na odcinku od ul. Płockiej do ul. Wawrzyszewskiej
ul. Popiełuszki na odcinku od Pl. Grunwaldzkiego do ul. Słowackiego

18 1297 4470

14 692 2033

10 2240 7706

6 2067 6717

2 158 510



C. Właściwości materiałowe szyn
Innowacyjna technologia napawania szyny materiałem antypiskowym 

• usunięcie materiału rodzimego szyny

• wypełnienie powstałego miejsca materiałem antypiskowym

• zmniejszenie pisków na łukach

Obróbka szyn, 
materiały reklamowe Goldschmidt Thermit Railservice GmbH



Zakupione szyny, Warszawa



D. Stan techniczny torowiska, w tym szczególnie stan 
powierzchni tocznej szyn
• uszkodzenia, pęknięcia szyn
• nieciągłości toru (np. spawy)
• nierówności geometryczne
(poszerzenie toru)
• zużycie boczne - ubytek 
przekroju poprzecznego
szyny wskutek ścierania przez
koła, występujący najczęściej 
w łukach o małych promieniach
-> napawanie

Zużycie boczne, źródło: http://eu07.pl/



• zużycie faliste (mikronierówności na powierzchni tocznej 
szyn, zagłębienia 0,05-0,4 mm, dł. fali 30-80 mm)
- występowanie zużycia falistego powoduje charakterystyczny 
niskoczęstotliwościowy „dudniący” hałas (500- 1000 Hz)
- szlifowanie korekcyjne - szlifowanie usuwające zużycie 
faliste, zlecane na zewnątrz,
- szlifowanie prewencyjne -
zapobiegające narastaniu zużycia 
falistego, wykonywane 
siłami własnymi 
posiadaną szlifierką torową 
(SF 50)

Zużycie faliste, źródło: http://railmeasurement.com/)



• pomiary hałasu przed / po szlifowaniu szyn
ul. Nowowiejska, 2018 r.

Typ Kierunek
Przed Po Różnica

Różnica 
uniezależniona od 
różnic prędkości

LAE [dB] LAE [dB] ∆LAE [dB] ∆LAE [dB]

105N2k
Plac Zbawiciela 90,2 83 -7,2 -6,5

al. Niepodległości 88,9 84,7 -4,2 -3,1

105N2k/ 
2000

Plac Zbawiciela 88 85,5 -2,5 -2,5

al. Niepodległości 87,6 85,2 -2,4 -1,9

105Na Plac Zbawiciela 88,1 86,5 -1,6 -2,2

105Ne
Plac Zbawiciela 88,8 84,5 -4,3 -3,5

al. Niepodległości 88,5 83,6 -4,9 -4,5

105Nm al. Niepodległości 86,9 83,3 -3,6 -2,3

120Na
Plac Zbawiciela 85,4 81,3 -4,1 -3,4

al. Niepodległości 86,5 83,2 -3,3 -1,5

120Na Duo al. Niepodległości 85,6 83,7 -1,9 -0,8

128N
Plac Zbawiciela 84,2 83 -1,2 -2,3

al. Niepodległości 81,7 83 1,3 1,3

134N
Plac Zbawiciela 79,9 80,2 0,3 0,1

al. Niepodległości 80,2 79,4 -0,8 -0,3

Równoważny poziom dźwięku A [dB]
przed po norma różnica

LAeqD 67,7 63,6 68 -4,1
LAeqN 58,3 54,4 60 -3,9



• pomiary hałasu przed / po szlifowaniu szyn
ul. Banacha, 2017 r.

Równoważny poziom dźwięku A [dB]
przed po różnica

LAeqD 65,6 62,4 -3,2
LAeqN 57,3 54,3 -3,0

Typ Kierunek
Przed Po Różnica

Różnica 
uniezależnio
na od różnic 

prędkości
LAE [dB] LAE [dB] ∆LAE [dB] ∆LAE [dB]

105Na
ul. Grójecka 84,8 83,4 -1,4 -0,8

pętla Banacha 85,6 84 -1,6 -0,8

105Ne
ul. Grójecka 86 83,6 -2,4 -1,5

pętla Banacha bd 82,7 bd bd

105Nf
ul. Grójecka 85,8 bd bd bd

pętla Banacha 85,1 80,8 -4,3 -3

105Ng
ul. Grójecka bd bd bd bd

pętla Banacha 87 -* bd bd

116Na/1
ul. Grójecka 89,1 83,4 -5,7 -5,2

pętla Banacha 87,6 82 -5,6 -5,4

120Na
ul. Grójecka 86,3 82,4 -3,9 -3,2

pętla Banacha 84,9 81,7 -3,2 -2,4

134N
ul. Grójecka 84,9 78,9 -6 -4,8

pętla Banacha 84 79,4 -4,6 -3,9



Szlifierka torowa SF 50
• zakupiona w 2005 r.
• przeznaczona do szlifowania główki szyn podczas 

przejazdu oraz dodatkowo do zwalczania chwastów 
na torowiskach, zraszania torowiska oraz odśnieżania

• dwukierunkowa
• stosowana w normalnym ruchu miejskim (V do 40 km/h)
• wyposażona w 12 kamieni szlifierskich (po 6 na każdą 

z szyn) oraz zbiorniki na wodę, która używana jest w 
procesie szlifowania



Szlifierka torowa SF 50



Szlifierka torowa SF 50, kamienie



E. Urządzenia przytorowe (niskie ekrany)

• pierwszy niski ekran w Polsce - Poznań, ul. Winogrady
• blisko torowiska, od strony zabudowy jednorodzinnej
• obustronnie pochłaniający
• wysokość: ok. 1 m
• skuteczność
- literaturowa: nawet do 11 dB
- rzeczywista: do potwierdzenia

Niski ekran akustyczny
(źródło: https://www.google.pl/maps)



WSPÓŁPRACA KOŁO-SZYNA

A. Smarowanie w taborze
B. Smarownice torowe



A. Smarowanie w taborze

• kluczowe podczas przejazdu tramwaju po łuku
• w niskopodłogowych wagonach - smarowanie obrzeży kół 
• smarowanie wyzwalane w oparciu o algorytm czasowy
• smarowanie odcinków tras tramwajowych uprzednio 

zdefiniowanych GPS (pętle, łuki)
• zastosowanie środków smarnych, nie smarów (inne 

właściwości substancji)
• testy hamowania



Smarowanie obrzeża + smarowanie powierzchni
tocznej koła (dysza standardowa)
Źródło: BVG Berlin

Smarowanie obrzeża + smarowanie powierzchni
tocznej koła (dysza wachlarzowa)
Źródło: BVG Berlin



B. Smarownice torowe
• urządzenia montowane w torze (najczęściej przed łukami o 

małych promieniach) aplikujące środek smarny na 
powierzchnię szyny w celu:

- zmniejszenia zużycia bocznego szyn
- zmniejszenia zużycia obrzeży kół w wagonach
- zmniejszenie pisków

• obecnie na sieci TW zamontowanych jest ok. 60 smarownic
• większość smaruje powierzchnię boczną główki szyny
• kilka lokalizacji, gdzie smar jest aplikowany na powierzchnię 

toczną główki szyny



Pętla Piaski, Warszawa

Otwory, którymi wydostaje się smar

Przewody doprowadzające smar



Pętla Nowe Bemowo, Warszawa



B. Smarownice torowe – Nowe Bemowo
Wartości ekspozycyjnego poziomu hałasu LAE [dB]  

dla poszczególnych typów tramwajów 

typ taboru seria I seria II różnica 

105N2k 105N2k-xx 
(typ 2) 

94,6 
96,2 

bd 
bd 

bd 
bd 

105N2k/2000 100,0 bd bd 

105Na 

105N-xx 
(typ 1) 

95,4 

95,3 

bd 

86,4 

bd 

-8,9 

105Nb 92,5 bd bd 

105Nb/e 98,9 84,8 -14,1 

105Ne bd 84,9 bd 

105Nf 92,6 87,8 -4,8 

105Nm 93,0 83,4 -9,6 

116Na 116N-xx 
(typ 3) 

86,2 
86,4 

bd 
bd 

bd 
bd 

116Na/1 86,4 bd bd 

120N 120N-xx  
(typ 4) 

bd 
85,9 

81,8 
83,4 

bd 
-2,5 

120Na 85,9 83,6 -2,3 

123N 123N (typ 8) 96,0 96,0 bd bd bd bd 

128N 128N (typ 5) 99,2 99,2 82,6 82,6 -16,6 -16,6 

Typ
seria I seria II

Częstotliwość [Hz]
Maksimum 1 Maksimum 2 Maksimum 1 Maksimum 2

120N-xx 2000 3150 1000 3150
128N 1600 3150 400 1000

Spadki poziomów hałasu

Zmiana charakteru dźwięku



INNE

A. Natężenie ruchu
• im wyższe natężenie, tym hałas większy
• ważne zwłaszcza w porze nocnej

B. Warunki pogodowe
• odgrywają ważną rolę - piski na łukach
• im bardziej sucho (wysoka temperatura, niska wilgotność 

powietrza) tym pisk bardziej intensywny



Źródła:
1. Dyrektywa 2002/49/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do 
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