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Streszczenie 
W artykule podano praktyczne wskazówki dla zespołów pomiarowych 
odnośnie wykonywania badań hałasu komunikacyjnego dla dróg 
o małym natężeniu ruchu. Przyjęto, że małe natężenie ruchu ma 
miejsce w sytuacji przejazdu po drodze, mniejszej jak 300 ilości 
pojazdów w ciągu godziny. Wskazano na znaczne rozbieżności 
uzyskiwanych wyników w zależności od wybranej metody pomiarowej. 
Zaproponowano ściśle określony czas wykonywania pomiarów 
ekspozycyjnego poziomu dźwięku dla pojedynczych zdarzeń 
akustycznych. 

 
Wstęp 

Bezpieczna eksploatacja obiektu technicznego jakim jest 
droga publiczna, związana jest nie tylko z bezpieczeństwem 
ruchu, ale również z minimalizacją negatywnego odziaływania 
tego obiektu na środowisko. Jakość środowiska naturalnego 
wpływa na wygodę życia, a przede wszystkim na komfort 
odpoczynku mieszkańców zarówno dużych miast jak i małych 
wsi. Badania mające na celu zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko środków transportu prowadzone 
są na całym świecie od wielu lat. Prowadząc analizy akustyczne 
należy mieć na uwadze, że na poziom hałasu drogowego 
wpływa wiele czynników. Do najistotniejszych należą: rodzaj, 
stan i jakość nawierzchni drogowej, liczba pojazdów 
przejeżdżających w jednostce czasu, dobowa struktura 
natężenia ruchu, rodzaj pojazdów i ich stan techniczny, liczba 
pasów ruchu, odległość od zabudowy chronionej akustycznie, 
zmienność ruchu związana z organizacją ruchu oraz warunki 
atmosferyczne. Zgodnie z licznymi zaleceniami World Health 
Organization (WHO) oraz na przykład z dyrektywą Unii 
Europejskiej [1], hałas traktowany jest jak każde inne 
zanieczyszczenie środowiska. W dokumentach tych, można 
znaleźć wytyczne przydatne do walki z hałasem 
komunikacyjnym, takie jak obowiązek monitoringu, 
sporządzania map akustycznych lub ocen oddziaływania  
na środowisko. WHO [2] zaleca, aby równoważny poziom 
dźwięku A na zewnątrz budynku nie przekraczał 55 dB w dzień  
i 45 dB w nocy. Przy takim hałasie w otoczeniu budynku 
możliwe jest utrzymanie właściwych warunków akustycznych  
w pomieszczeniach, przy uchylonych lub okresowo otwieranych 
oknach. 

W artykule podano praktyczne wskazówki dla zespołów 
pomiarowych odnośnie wykonywania badań hałasu 
komunikacyjnego dla dróg o małym natężeniu ruchu. Przyjęto 
na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska [3], że małe 
natężenie ruchu zachodzi w przypadku przejazdu mniejszej jak 

300 ilości pojazdów w ciągu godziny. W rozporządzeniu [3] 
wartość 300 poj./godz. warunkuje możliwość stosowania 
metody próbkowania. Wady i zalety tej metody opisuje wiele 
publikacji, również autorzy poruszali ten temat wcześniej [4, 5].  

Dopuszczalny poziom hałasu komunikacyjnego  
w środowisku w Polsce, określają przepisy rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku [6]. Poziomy dopuszczalne hałasu  
w środowisku określone są wskaźnikami dobowymi LAegD i LAegN 
oraz rocznymi LDWN i LN. Wskaźniki te są zgodne z zaleceniami 
dyrektywy 2002/49/WE [1]. W dalszej analizie odniesiono się 
jedynie do wskaźników dobowych. Wskaźnik LAegD oznacza 
równoważny poziom dźwięku A w porze dziennej (godz.6-22), 
natomiast LAegN to równoważny poziom dźwięku A w porze 
nocnej (godz.22-6). 
 
1. Obiekt i metodyka badań 

Badania imisji hałasu komunikacyjnego drogowego 
przeprowadzono w Koszalinie przy ul. BoWiD. Ulica jest częścią 
nowego zewnętrznego pierścienia układu komunikacyjnego 
miasta Koszalin. Pomiary prowadzono w kilkunastu punktach 
pomiarowych w większości ekranowanych w ramach 
porealizacyjnej oceny akustycznej zrealizowanego pierścienia 
komunikacyjnego. W artykule prezentowane są wyniki pomiarów 
uzyskane w jednym wybranym, nieekranowanym punkcie 
kontrolnym. W celu precyzyjnego zobrazowania problemu 
pomiarowego wybrano punkt idealnie wyeksponowany na 
dłuższy odcinek analizowanej drogi. Punkt pomiarowy 
zlokalizowany był przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
i odsunięty od elewacji tego budynku o 3 m. Pomiaru dokonano 
na wysokości 4 m nad poziomem terenu w świetle okien 
pierwszej kondygnacji. Położenie punktu pomiarowego P1 
ilustruje rysunek 1. 

Poziom dopuszczalny hałasu komunikacyjnego w punkcie 
P1 dla terenu zabudowy wielorodzinnej zgodnie z tabelą 1 
rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku [6] wynosi: 

• pora dzienna (czas odniesienia 16 godz.) LAeqD = 65,0 dB, 
• pora nocna (czas odniesienia 8 godz.) LAeqN = 56,0 dB. 

Ze względu na dużą ilość ocenianych punktów pomiarowych 
i krótki czas wykonania oceny z pośród metod pomiarowych 
zalecanych rozporządzeniem [3], wybrano metodę pomiarów 
bezpośrednich z wykorzystaniem próbkowania. Metodą  
tą wyznaczono równoważny poziom dźwięku w porze dziennej. 
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Rys. 1. Lokalizacja punktu pomiarowego 
 

W porze nocnej, ze względu na małe natężenie ruchu nie 
przekraczające 300 poj./godz. wykonano pomiary poziomu 
ekspozycyjnego dźwięku w odniesieniu do pojedynczych 
zdarzeń akustycznych. 

 
Tab. 1. Poziomy dopuszczalne hałasu komunikacyjnego 
drogowego [6] 
 

Lp Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom 
hałasu w [dB] 

LAeq D 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

1 
a) Strefa ochronna „A” 
uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 

2 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy związane 
ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży 
c) Tereny domów opieki 
społecznej 
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 

 

Wybrane przez autorów metody pomiarowe zgodnie  
z rozporządzeniem [3] wymagają określenia reprezentatywnych 
czasów pomiarowych. Znalezienie tych czasów może nastąpić 
na podstawie znanych parametrów natężenia i struktury ruchu. 
Ze względu na fakt, że oceniana droga jest nowym obiektem, 
parametry te należało określić przed przystąpieniem  
do pomiarów hałasu. Wykonano własny dobowy pomiar 
natężenia oraz struktury ruchu. Wyniki uzyskane dla 
opisywanego fragmentu drogi zestawiono w tabeli 2. 

 
Tab. 2. Dobowe zestawienie natężenia i struktury ruchu  
 

Godzina 
pomiaru 

Samochody 
osobowe 

Samochody 
ciężarowe 

Razem

[poj./godz.] 
0:00 – 1:00 64 1 65
1:00 – 2:00 37 0 37
2:00 – 3:00 23 1 24
3:00 – 4:00 41 2 43
4:00 – 5:00 102 2 104
5:00 – 6:00 84 1 85
6:00 – 7:00 630 22 652
7:00 – 8:00 498 24 522
8:00 – 9:00 531 21 552
9:00 – 10:00 545 17 562
10:00 – 11:00 473 22 495
11:00 – 12:00 419 20 439
12:00 – 13:00 467 23 490
13:00 – 14:00 510 41 551
14:00 – 15:00 954 42 996
15:00 – 16:00 750 24 774
16:00 – 17:00 899 30 929
17:00 – 18:00 276 5 281
18:00 – 19:00 210 12 222
19:00 – 20:00 121 13 134
20:00 – 21:00 96 5 101
21:00 – 22:00 78 4 82
22:00 – 23:00 161 4 165
23:00 – 0.00 95 2 97

 
W przedstawionym zestawieniu w tabeli 2 widać,  

że natężenie ruchu w porze nocnej w poszczególnych 
godzinach nie przekracza 300 poj./godz. W większości godzin 
nocnych jest mniejsze niż 100 poj./godz. Mając na uwadze 
zalecenia referencyjnej metodyki wykonywania pomiarów 
hałasu komunikacyjnego [3] równoważny poziom dźwięku  
w porze nocnej określono na podstawie pomiarów poziomu 
ekspozycyjnego dźwięku w odniesieniu do pojedynczych 
zdarzeń akustycznych. Uzyskaną wartość równoważnego 
poziomu dźwięku porównano z wartością zmierzoną w sposób 
ciągły przez pełne 8 godzin pory nocnej od 22:00 do 6:00. 

Procedura pomiarów poziomów ekspozycyjnych dźwięku 
realizowana jest w następujący sposób: 

• poziomy ekspozycyjne są mierzone w przypadku 
występowania pojedynczych zdarzeń akustycznych 
(pojedynczych przejazdów), 

• pojedyncze zdarzenia łączy się w klasy, w obrębie każdej 
klasy wyznacza się średnią logarytmiczną wartość 
poziomu ekspozycji, 

• kryterium łączenia zdarzeń w klasy jest uzyskanie 
możliwie najmniejszego rozrzutu poszczególnych wartości 
poziomu ekspozycyjnego w obrębie klasy, 
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• w rozporządzeniu [3] podane są przykładowe klasy 
pojazdów, 

• czas pomiaru pojedynczego zdarzenia akustycznego nie 
może być mniejszy niż czas trwania zjawiska, pod 
warunkiem, że maksymalna wartość poziomów hałasu 
będzie wyższa co najmniej o 10 dB od poziomu tła 
akustycznego. 

Do wykonania pomiarów użyto dwóch mierników poziomu 
dźwięku DSA-50 oraz SVAN 912AE o klasie dokładności 1. 
Pomiary wykonywano z włączoną stałą czasową miernika 
FAST. Mikrofon miał założoną osłonę przeciwwietrzną. Przed  
i po wykonaniu pomiarów przyrządy zostały sprawdzone 
wzorcowym źródłem dźwięku klasy dokładności 1 – KA-50. 
Zestawy posiadały aktualne świadectwo wzorcowania.  

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiarów 
nie przekraczały warunków granicznych określonych 
w metodyce referencyjnej [3] i wynosiły: 

• prędkość wiatru: 1,5 do 3,0 m/s, 
• kierunek wiatru zachodni, 
• temperatura: 9 do 10 oC, 
• ciśnienie: 1023 hPa, 
• wilgotność względna: 69 do 78 %, 
• inne spostrzeżenia: pochmurno, brak opadów. 

 
2. Wyniki pomiarów 

Podstawowym problemem pomiarowym podczas określania 
poziomu dźwięku od pojedynczych przejazdów samochodów 
było znalezienie odpowiedniego czasu pomiaru. Referencyjna 
metodyka [3] wykonania tego pomiaru nie podaje ściśle 
określonego czasu. Wskazówka zawarta w metodyce 
referencyjnej jest mało precyzyjna i pozwala na znaczną 
swobodę w określeniu tego czasu. W celu zobrazowania 
problemu w tabelach 3 do 7 zestawiono średnie wyniki poziomu 
dźwięku dla różnych czasów pomiaru pojedynczych przejazdów 
samochodów. Należy podkreślić, że wybór punktu 
pomiarowego, przedstawionego na rysunku 1, jest 
nieprzypadkowy. Celowo wybrano punkt, z którego dokładnie 
widać i słychać długi przejazd samochodu na odcinku ponad 
400 m. Obserwowany czas przejazdu pojedynczego 
samochodu wahał się w granicach 15 do 25 sekund. Zdarzenia 
akustyczne podzielono na dwie klasy, samochody osobowe 
oraz ciężarowe, nie rozróżniając czy jadą w prawo czy w lewo. 
Postąpiono tak dlatego, że najmniejsza odległość punktu 
pomiarowego od osi drogi była znaczna i wynosiła 45 m.  
 

Tab. 3. Wyniki pomiarów i obliczeń – czas rejestracji 
pojedynczego przejazdu 5 s 
 

Klasa pojazdu 
Średni poziom 

dźwięku A
Równoważny 

poziom dźwięku A
[dB] 

Osobowy 54,8 38,9 Ciężarowy 64,9 
 

Tab. 4. Wyniki pomiarów i obliczeń – czas rejestracji 
pojedynczego przejazdu 10 s 
 

Klasa pojazdu 
Średni poziom 

dźwięku A
Równoważny 

poziom dźwięku A
[dB] 

Osobowy 52,1 36,2 Ciężarowy 62,3 

Tab. 5. Wyniki pomiarów i obliczeń – czas rejestracji 
pojedynczego przejazdu 15 s 
 

Klasa pojazdu 
Średni poziom 

dźwięku A 
Równoważny 

poziom dźwięku A
[dB] 

Osobowy 49,8 34,1 Ciężarowy 61,1
 
Tab. 6. Wyniki pomiarów i obliczeń – czas rejestracji 
pojedynczego przejazdu 20 s 
 

Klasa pojazdu 
Średni poziom 

dźwięku A 
Równoważny 

poziom dźwięku A
[dB] 

Osobowy 49,1 33,4 Ciężarowy 60,3
 
Tab. 7. Wyniki pomiarów i obliczeń – czas rejestracji 
pojedynczego przejazdu 25 s 
 

Klasa pojazdu 
Średni poziom 

dźwięku A 
Równoważny 

poziom dźwięku A
[dB] 

Osobowy 48,5 32,8 Ciężarowy 59,7
 

Podkreślić należy, że wszystkie czasy pomiaru hałasu 
pojedynczego przejazdu samochodu spełniały warunek 
metodyki referencyjnej [3] określającej, że maksymalna wartość 
poziomów hałasu jest wyższa co najmniej o 10 dB od poziomu 
tła akustycznego. Poziom tła akustycznego, mierzony między 
przejazdami samochodów, podczas pomiarów hałasu wahał się 
w granicach 32,0 do 38,4 dB. Można zatem powiedzieć,  
że obliczone wartości równoważnego poziomu dźwięku zgodnie 
z metodyką referencyjną [3] mieszczą się niemalże w tle 
akustycznym. 

Równolegle podczas pomiarów poziomu ekspozycyjnego 
dźwięku w odniesieniu do pojedynczych zdarzeń akustycznych 
wykonano pomiar ciągły. Równoważny poziom dźwięku A 
wyznaczony w sposób ciągły przez 8 godzin pory nocnej 
wyniósł 43,1 dB. 

Równoważny poziom dźwięku określony metodą pomiaru 
ciągłego jak i metodą pomiarów poziomu ekspozycyjnego 
dźwięku w odniesieniu do pojedynczych zdarzeń akustycznych, 
nie przekraczał poziomu dopuszczalnego 56 dB. 

3. Wnioski 
Metoda pomiaru poziomu ekspozycyjnego dźwięku  

w odniesieniu do pojedynczych zdarzeń akustycznych była 
stosowana przez autorów wielokrotnie. Najczęściej miało  
to miejsce podczas prowadzonych analiz dla chronionych stref 
uzdrowiskowych A. Jednak przypadki małego natężenia ruchu 
obserwowane są także w innym terenie chronionym. Podane  
w artykule wartości pomiarów są przykładowe i wybrane zostały 
do zobrazowania problemu pomiarowego występującego przy 
drogach o małym natężeniu ruchu. 

Analiza wyników przeprowadzonych pomiarów hałasu 
prowadzi do następujących wniosków: 
1. Metoda pomiaru poziomu ekspozycyjnego dźwięku  

w odniesieniu do pojedynczych zdarzeń akustycznych nie 
nadaje się do oceny kontrolnej punktów emisji oddalonych 
znacznie od drogi. Uzyskana tą metodą wartość poziomu 
równoważnego jest zdecydowanie zaniżona. Metoda 
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powinna mieć ograniczony zasięg stosowania do 25 m od 
krawędzi drogi. 

2. Brak wskazania dokładnego czasu pomiaru pojedynczego 
zdarzenia akustycznego prowadzi do dowolnej interpretacji 
tego czasu przez zespół pomiarowy. Fakt ten wyraźnie 
potwierdzają przedstawione wyniki w tabelach 3 do 7. 
Według autorów maksymalny czas pomiaru pojedynczego 
zdarzenia akustycznego powinien zostać ustalony  
na wartość 10 sekund. 

3. Podczas wykonywania pomiaru w punkcie przesłoniętym 
ekranem akustycznym bądź innym obiektem budowlanym, 
trudne, a czasem niemożliwe jest wyodrębnienie dokładnie 
czasu przejazdu pojedynczego samochodu. Nie jest też 
widoczne czy zarejestrowano przejazd jednego lub wielu 
pojazdów. 

4. Zdaniem autorów określanie równoważnego poziomu 
dźwięku od dróg o małym natężeniu ruchu tj. poniżej 200 
poj./godz., powinno odbywać się za pomącą 
bezpośredniego pomiaru ciągłego w całym czasie 
odniesienia. Jednocześnie dolny zakres stosowania metody 
próbkowania ze względu na natężenie ruchu powinien 
zostać ustalony na 200 poj./godz. [4]. 

5. Cel stosowania metody pomiaru poziomu ekspozycyjnego 
dźwięku w odniesieniu do pojedynczych zdarzeń 
akustycznych powinien zostać ograniczony do pomiarów 
technicznych np. do wstępnej oceny zastosowanych 
różnych rodzajów nawierzchni drogi [7, 8]. Znane są też 
publikacje wskazujące na wady stosowania tej metody, 
również do pomiarów głośności nawierzchni drogowych [9]. 

6. Należy zauważyć, że ze względu na obecnie obowiązujące 
w Polsce wartości poziomów dopuszczalnych hałasu 
komunikacyjnego drogowego w środowisku [6], problem 
ewentualnych przekroczeń tego poziomu dla małego 
natężenia ruchu, może dotyczyć wyłącznie terenów 
szpitalnych poza miastem oraz stref uzdrowiskowych A.  
Ze względu na charakter tych stref, zawsze mamy tam  
do czynienia z małym natężeniem ruchu pojazdów. 
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After-realization assessment of noise  
of a road of low traffic 

In this article there are presented some practical guidelines for 
measurements teams regarding making measurements of road traffic 
noise. It was assumed that low traffic relates to a situation when there 
are less than 300 vehicles passing per 1 hour. Some discrepancies of 
conducted measurements were pointed out depending on chosen 
measurement method. There was suggested the strictly specified time 
of making measurements of exposure sound level for single acoustic 
occurrences. 
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