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Analiza i ocena poziomu hałasu we wnętrzu tramwajów na podstawie badań 
przeprowadzonych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Artykuł przedstawia problem dotykający pasażerów tramwaju, którzy 
w czasie przemieszczeń narażeni są na długotrwały wpływ hałasu emi-
towanego przez tabor. Opisano jego negatywne skutki dla organizmu 
człowieka, a także zaprezentowano czynniki, które zgodnie z literaturą 
tematu mają największy wpływ na poziom wytwarzanego hałasu. Bada-
nia doświadczalne przeprowadzono na terenie Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii, na odcinku ograniczonym przystankami Chorzów Stadion 
Śląski–Chorzów Nowa. Fragmentarycznie przeprowadzone modernizacje 
wybranej relacji pozwoliły na porównanie poziomu emitowanego hałasu 
na torowisku o różnym stanie technicznym. W pomiarach udział wzięły za-
równo jednostki niskopodłogowe, jak i wysokopodłogowe eksploatowane 
przez Tramwaje Śląskie S.A. Podobne badania pomiaru hałasu we wnętrzu 
tramwajów przeprowadzone zostały już m.in. w Poznaniu [9] i Krakowie [3].
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Podstawą dla sprawnie funkcjonującego ruchu miejskiego i aglome-
racyjnego jest system transportu publicznego. Zgodnie z obecnymi 
założeniami polityki zrównoważonego rozwoju powinien on kłaść na-
cisk na wzrost udziału środków transportu, które generują jak naj-
mniejsze koszty zewnętrzne przejawiające się między innymi niskim 
poziomem emisji hałasu komunikacyjnego [1]. Hałas w transporcie 
szynowym jest związany ze wzajemnym oddziaływaniem zestawów 
kołowych oraz toru. Rozróżniamy kilka jego typów, najczęściej mówi 
się o podstawowym hałasie tocznym oraz hałasie związanym z roz-
pędzaniem i hamowaniem pojazdu. Dodatkowo trzeba zwrócić uwa-
gę także na hałas uderzeniowy, który emitowany jest do środowiska 
na stykach i łączeniach szyn oraz piskliwy hałas słyszalny podczas 
przejazdu tramwajów po ostrych łukach, a także hałas trakcji [2, 6].

W przypadku pomiarów odbywających się w otoczeniu torowiska 
mówi się o tak zwanym hałasie chwilowym, ponieważ czas przejaz-
du taboru przez punkt pomiarowy jest krótki, a hałas ustaje, aż do 
czasu przejazdu kolejnego pojazdu. W opozycji można przedstawić 
hałas emitowany przez transport drogowy, który ze względu na dużo 
większe natężenie ruchu pojazdów zaliczany jest do hałasu ciągłe-
go. Z drugiej strony możemy zmierzyć hałas z punktu widzenia pa-
sażera przemieszczającego się wybranym środkiem transportu, czyli 
wewnątrz poruszającego się tramwaju. Tutaj, w każdym z wybranych 
środków transportu, negatywne oddziaływanie na podróżnego jest 
permanentne. 

W obu rodzajach pomiarów poziom hałasu emitowanego przez 
tramwaje zależy od wielu czynników, do których należą m.in.:

sposób konstrukcji torowiska (rodzaj wykorzystanych podkładów, 
sposoby przytwierdzenia szyn, typ podsypki, a także rodzaj podłoża);

 � umiejscowienie torów w przestrzeni miejskiej (most, tunel, teren 
otwarty);

 � stan utrzymania (stan podsypki, nierówności toru);
 � rodzaj i poziom utrzymania taboru wykorzystywanego do prze-
wozów [4].
Konieczność realizowania potrzeb transportowych o charakterze 

obligatoryjnym, jak i fakultatywnym prowadzi do tego, że oddziaływa-

nie hałasu komunikacyjnego jest nieuniknione w naszym codzien-
nym życiu. Hałas negatywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu 
ludzkiego. Jego szkodliwe działanie w szczególności objawia się 
pogłębiającymi się problemami w obrębie narządu słuchu. Złożo-
ność organizmu ludzkiego związana jest między innymi z oddzia-
ływaniem i współpracą pomiędzy różnymi układami ciała. Z tego 
powodu uszkodzenie narządów słuchu negatywnie rzutuje także na 
prawidłowe funkcjonowanie pozostałych układów ciała.

Przewlekła ekspozycja organizmu ludzkiego na hałas może do-
prowadzić do wystąpienia urazu akustycznego, któremu towarzyszą 
reakcje obronne w postaci zmian ciśnienia tętniczego krwi, tempera-
tury ciała, jak również zaburzenia związane z prawidłowym rytmem 
pracy serca czy równomiernym oddychaniem. Dodatkowo badania 
wskazują, że zbyt długie przebywanie w otoczeniu dźwięków prze-
kraczających 75 dBA może powodować skurcze mięśni głowy i oczu. 
Z kolei krótkotrwały i impulsywny hałas na tym poziomie wywołuje 
niespodziewane skurcze mięśni odpowiedzialnych za postawę ciała. 
Efektem tego mogą być nagłe pochylenia, otwarcie ust, ruchy gałek 
ocznych, zamykanie powiek lub zginanie kończyn. Długotrwałe prze-
bywanie w ośrodkach o wysokim poziomie hałasu ma również nega-
tywny wpływ na stan psychiczny człowieka. Przejawia się to między 
innymi obniżonym poczuciem bezpieczeństwa, swobody i niezależ-
ności. W takich warunkach spada również zdolność do koncentracji 
oraz zauważalny jest szybszy spadek energii [2].

Przegląd obecnie obowiązujących norm wykazał, iż w dalszym 
ciągu nie został stworzony dokument odwołujący się bezpośrednio 
do sposobu badań, a także dozwolonego czy bezpiecznego poziomu 
hałasu emitowanego we wnętrzu tramwajów. Z tego powodu wyko-
rzystano zapisy normy PN-EN ISO 3381:2011 [8], która przedstawia 
warunki pomiaru hałasu we wnętrzu wszystkich pojazdów szyno-
wych. Dokument nie zawiera dopuszczalnych norm hałasu. Tylko 
aktualnie wycofana już norma PN-92/K-11000 [7] określa wyma-
gania dotyczące parametrów akustycznych pojazdów trakcyjnych 
oraz wagonów (osobowych, bagażowych, restauracyjnych itp.) oraz 
hałasu, który dany pojazd emituje do środowiska. Zgodnie z tym 
dopuszczalny poziom dźwięku podczas jazdy w wagonach osobo-
wych i wagonach restauracyjnych oraz w pomieszczeniach pojazdów 
trakcyjnych wynosi 70 dBA.

Dla porównania zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) dopuszczalny jest hałas kolejowy, którego wartość 
średnia nie przekracza 54 dBA. Wartość ta została ustalona głów-
nie na podstawie analizy dostępnych badań przeprowadzonych na 
terenie Europy oraz Azji. Opracowania dotyczyły wpływu długotrwałej 
ekspozycji różnego poziomu hałasu na prawidłowe funkcjonowanie 
organizmu ludzkiego. Ze względu na to, iż badania przeprowadzane 
były w różnych warunkach pomiarowych, oceniono również znacze-
nie oraz wiarygodność poszczególnych badań. W dokumencie WHO 
przedstawiono podsumowanie ryzyka wystąpienia wybranych nega-
tywnych skutków takiego oddziaływania (np. choroby układu serco-
wo-naczyniowego, nadciśnienie tętnicze, poczucie rozdrażnienia) 
w zmieniających się co 10 dBA zakresach. Następnie na podstawie 
uzyskanych wartości, jednocześnie traktując zdrowie człowieka jako 
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bardzo ważną wartość, wyznaczono w sposób zapobiegawczy śred-
nią wartość hałasu na wspomnianym poziomie 54 dBA. Długotrwała 
ekspozycja na hałas wytwarzany przez transport szynowy powyżej 
tego poziomu jest uważana przez WHO za szkodliwą dla zdrowia 
i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka [12].

Warunki pomiarowe
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia charakteryzuje się najdłuższą 
siecią linii tramwajowych w Polsce. Przewozy tramwajowe na tym 
terenie są świadczone przez Tramwaje Śląskie S.A. na rzecz Zarządu 
Transportu Metropolitalnego, który obecnie jest jednostką odpowie-
dzialną za świadczenie usług transportu publicznego. Ze względu na 
bardzo duży obszar poziom utrzymania infrastruktury szynowej jest 
bardzo zróżnicowany, podobna sytuacja przedstawia się w przypad-
ku taboru obsługującego przewozy. Wśród eksploatowanych jedno-
stek znajdują się nowoczesne niskopodłogowe pojazdy, jak i środki 
transportu starszej generacji.

W celu jak najlepszego przedstawienia różnorodności, a zarazem 
sytuacji brzegowych, pomiary zostały przeprowadzone na odcinku 
zawierającym różny rodzaj torowiska. Trasa przebiega przez miasto 
Chorzów pomiędzy przystankami Chorzów Stadion Śląski a Chorzów 
Nowa. Analizowany odcinek ma długość 2,9 km i występuje na nim 
6 przystanków pośrednich. W celu dokładnego zbadania wpływu 

torowiska na hałas we wnętrzu pojazdu wybrano kilka charaktery-
stycznych odcinków, których opis zamieszczono w tab. 1.

Do analizy porównawczej zakwalifikowano trzy rodzaje jednostek 
o różnej specyfikacji technicznej. Dobór pojazdów podyktowany był 
chęcią porównania poziomu hałasu panującego we wnętrzu pojaz-
dów nowszej generacji (niskopodłogowych) oraz starszych modeli 
(wysokopodłogowych). W związku z tym w badaniach pomiarowych 
uczestniczyły następujące pojazdy:

 � 105Na – przez wiele lat był najczęściej eksploatowanym tram-
wajem w polskich miastach. Wytwarzany w zakładach Konstal 
w Chorzowie w latach 1979–1992. Jednostka nie jest przysto-
sowana do obsługi podróżnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Wejście do tramwaju wymaga pokonania kilku-
stopniowych schodków. Długi czas eksploatacji sprawił, że przy 
drzwiach widać prześwity, a okna są nieszczelne, co zmniejsza 
poziom komfortu jazdy, przejawiający się między innymi odczu-
walnie wysokim hałasem pochodzącym z otoczenia we wnętrzu 
pojazdu [11];

 � MedertransModerus Alfa (HF 11 AC) powstał przez zmodernizo-
wanie pojazdów Konstal 105Na. Przez wykorzystanie konstrukcji 
starego tramwaju do modernizacji udział powierzchni niskopo-
dłogowej wynosi również 0%. Wysokie zawieszenie pojazdu po-
winno sprawić, iż niedoskonałości nawierzchni i torowiska nie są 
przenoszone do przestrzeni pasażerskiej, tak jak w przypadku 
pojazdów niskopodłogowych. Jednakże model ten nie posiada 
warstwy wytłumiającej, co skutkuje łatwym przedostawaniem się 
hałasu zewnętrznego [5];

 � Pesa Twist (2012N) – całkowicie nowa konstrukcja wykonana 
została przez bydgoską spółkę Pesa. Pojazd produkowany dla 
operatora przewozów na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii jest w znacznym stopniu niskopodłogowy, gdyż udział 
powierzchni o takim charakterze wynosi 73%. Warstwa wytłumia-
jąca powinna dobrze chronić przed przedostawaniem się hała-
sów zewnętrznych do wnętrza pojazdu. Do wad konstrukcyjnych 
zaliczany jest brak „bufora” pomiędzy torami a przestrzenią dla 
pasażerów, przez co wszelkie niedoskonałości nawierzchni spra-
wiają, że w środku staje się głośno [10].

ModertransModerus Alfa

Tab. 1. Odcinki pomiarowe 

Lp. Odcinek
Rodzaj  

torowiska  
(nowe/stare)

Rodzaj 
podkładów/
nawierzchni

Dodatkowe uwagi

1 Chorzów Nowa– 
Chorzów Metalowców Stare Drewniane Pojedynczy tor

2 Chorzów Metalowców– 
Chorzów Rynek Stare Brak Szyny + stalowe 

rozpory
3 Chorzów Chopina– 

Chorzów AKS Nowe Betonowe Brak zatrzymania 
między przystankami

4 Chorzów AKS– 
Chorzów Stadion Śląski Nowe Betonowe Zatrzymanie na 

światłach
Źródło: oprac. własne.

Pesa Twist105Na
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Wykonywane pomiary zostały przeprowadzone podczas rozkłado-
wych przejazdów. Wiąże się to z niepełnym spełnieniem warunków 
normy PN-EN ISO 3381:2011, mówiących o konieczności wykony-
wania pomiarów w pustych składach przy zamkniętych drzwiach 
i oknach. W celu maksymalnego obniżenia potencjalnych zaburzeń 
w otrzymanych wynikach badanie zostało przeprowadzone w godzi-
nach przedpołudniowych (10:00–12:00). Pozwoliło to na ominięcie 
porannych oraz popołudniowych szczytów komunikacyjnych, w któ-
rych notuje się największą liczbę pasażerów korzystających z trans-
portu publicznego. Okna w tramwajach były zamknięte podczas 
wszystkich przemieszczeń. Drzwi tramwajów były otwierane zgodnie 
z zaplanowanym rozkładem, a hałas związany z wykonywaniem tych 
czynności nie został pominięty w trakcie analizy. Zgodnie z normą 
mikrofonsonometr znajdował się na wysokości 1,2 m, która odzwier-
ciedla hałas słyszalny przez pasażera siedzącego w tramwaju. Do 
badań wykorzystano urządzenie CEM DT-8852 dzięki uprzejmości 
Urzędu Transportu Kolejowego w Katowicach.

Analiza poziomu hałasu uwzględniając rodzaj torowiska
Zgodnie z warunkami pomiarowymi wybrano trzy odcinki trasy, na 
których zdecydowano się dokonać porównania emitowanego hała-
su. Zamieszczone w tab. 2 wartości charakterystyczne dla przejaz-
dów na poszczególnych rodzajach torowiska wskazują, iż na odcinku 
z niezmodernizowanym podkładami drewnianymi (rys. 1), we wnę-
trzu tramwaju odczuwalny jest największy średni hałas (76,64 dBA). 
Nie wiele mniejszy jest średni zbadany hałas (76,42 dBA) podczas 
przejazdu przez torowisko, które umieszczone jest na betonowej na-
wierzchni, a pomiędzy szynami występują specjalne stalowe rozpory 
(rys. 2), które pełnią funkcję podkładów. Na tych dwóch odcinkach 
maksymalna wartość hałasu została odnotowana w pojazdach wy-
sokopodłogowych, odpowiednio wynosiła 86,4 i 83,8 dBA.

Kolejny rodzaj torowiska, który został wybrany do badania, został 
osadzony na betonowych podkładach (rys. 3), które umieszczone 
są na kamienistej podsypce. Jest to technologia, która obecnie 
jest wykorzystywana przez zarządcę infrastruktury podczas moder-
nizacji. W tym wypadku maksymalną wartość hałasu we wnętrzu 
jednostki odnotowano w niskopodłogowym tramwaju bydgoskiej 
Pesy. Zmierzona wartość to 78 dBA. Zarówno maksymalny poziom 
zarejestrowanego hałasu, jak i średnia dla całego odcinka osiągnęły 
niższe wartości niż w przypadku torowiska niezmodernizowanego. 
Średnia wartość nowego odcinka jest równa 72,16 dBA i jest mniej-
sza o ponad 4 dBA od średnich wartości uzyskanych dla torów osa-
dzonych na podkładach drewnianych lub wzmacnianych stalowymi 
rozporami.

Analiza poziomu hałasu ze względu na eksploatowany tabor
Wszystkie trzy rodzaje badanych jednostek miały na analizowanej 
trasie bardzo zbliżoną średnią prędkość techniczną oraz komuni-
kacyjną (tab. 3). Z uwagi na fakt, iż badania przeprowadzano pod-

Rys. 3. Wykres poziomu emitowanego hałasu na torowisku o podkładach 
betonowych

Rys. 2. Wykres poziomu emitowanego hałasu na torowisku wyposażonym 
w stalowe rozpory 

Rys. 1. Wykres poziomu emitowanego hałasu na torowisku o podkładach 
drewnianych

Tab. 3. Prędkość oraz emitowany hałas w zależności od eksploatowanego 
taboru 

Parametr Pesa 
Twist

Modertrans  
Moderus Alfa

Konstal 
105Na

Średnia prędkość techniczna [km/h] 23,43 25,25 25,05
Średnia prędkość komunikacyjna [km/h] 17,85 18,10 18,35
Maksymalna prędkość [km/h] 53,00 46,80 50,80
Maksymalna wartość hałasu podczas jazdy [dBA] 86,20 86,70 90,50
Średnia wartość hałasu [dBA] 69,35 69,52 68,55
Średni udział czasu jazdy powyżej 70 dBA [%] 46,00 51,00 44,00

Źródło: oprac. własne.

Tab. 2. Emitowany hałas w zależności od rodzaju torowiska 

Rodzaj podkładów Drewniane Szyny + stalowe 
rozpory Betonowe

Maksymalna  
wartość hałasu  
podczas jazdy [dBA]

86,4 – Modertrans 
Moderus Alfa 83,8 – Konstal 105Na 78 – Pesa Twist

Średnia wartość 
hałasu w czasie 
jazdy [dBA]

76,64 76,42 72,16

Źródło: oprac. własne.
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czas normalnej pracy taboru, wartości te w dużej mierze wynikają 
z konieczności realizacji rozkładu jazdy, a także dodatkowego cza-
su przeznaczonego na obsługę pasażerów (wsiadanie i wysiadanie 
z tramwaju, a także zakup biletów u motorniczego). Przechodząc do 
poziomu hałasu, z opracowania wynika, iż tabor najnowszej genera-
cji (Pesa Twist) osiągnął najmniejszą maksymalną wartość hałasu, 
która wynosiła 86,2 dBA. Minimalnie wyższą wartość (86,7 dBA) 
zmierzono w wysokopodłogowym Modertrans Moderus Alfa. Kon-
stal 105 Na, który charakteryzuje się brakiem wewnętrznej warstwy 
wytłumiającej, zgodnie z przeprowadzonymi badaniami charaktery-
zował się najwyższą maksymalną wartością hałasu podczas jazdy, 
wyniosła ona 90,5 dBA i jest o około 4 dBA wyższa niż w pozostałych 
dwóch rodzajach badanych pojazdów. 

Zgodnie z wcześniejszym przeglądem literatury przyjęto, że dłu-
gotrwałe przebywanie w pomieszczeniach trakcyjnych, w których 
wartość hałasu przekracza 70 dBA, negatywnie wpływa na funk-
cjonowanie organizmu człowieka. Warto przypomnieć, że badania 
przeprowadzane były podczas rozkładowej jazdy tramwajów. Z tego 
powodu na poziom hałasu wpływało także zachowanie pasaże-
rów, które mogło zaburzyć wyniki w odniesieniu tylko i wyłącznie 
do hałasu emitowanego przez poszczególne rodzaje tramwajów. 
Niemniej jednak takie badanie, w przeciwieństwie do badań prze-
prowadzanych w pustych składach, pokazuje realny hałas, w któ-
rym podróżują mieszkańcy. Według średniej wartości zmierzonego 
hałasu wszystkie badane jednostki nie przekraczają wyznaczonej 
liczby brzegowej. Ze względu na to, iż ich wartości są bardzo zbli-
żone do tej granicy (mieszczą się w zakresie 68,55–69,35 dBA) 
zdecydowano się również na wykorzystanie wskaźnika obrazującego 
procentowy udział czasu jazdy, w którym wartość 70 dBA została 
przekroczona. W tym zestawieniu najlepiej wypadł najstarszy z mo-
deli, w którym 56% wybranej trasy pasażer przebywa w środowisku 
poniżej 70 dBA. W przypadku Twista bydgoskiej Pesy udział procen-
towy wartości bezpiecznej wynosi 54%. W tramwaju typu Modern-
trans Moderus Alfa jest nieznacznie mniejszy niż 50%, co oznacza, 
że większa część przemieszczenia odbywała się w warunkach bar-
dzo uciążliwych dla człowieka. Wytyczne WHO wskazują, że poziom 
hałasu emitowanego nie powinien przekraczać 54 dBA, w żadnym 
momencie poruszania się pojazdów nie odnotowano wartości niż-
szej od tego poziomu.

Podsumowanie
Jednym z postulatów przewozowych jest szeroko pojęty komfort 
podróżowania. Wykorzystanie komunikacji publicznej w codzien-
nych dojazdach do miejsc pracy i nauki pozwala na efektywne wy-
korzystanie czasu podróży. Jednakże długotrwała ekspozycja na 
hałas prowadzi do ogólnego zmęczenia i pogorszenia koncentracji, 
a także problemów z funkcjonowanie narządu słuchu oraz zabu-
rzeniami pracy innych układów organizmu człowieka. Organizato-
rzy przewozów publicznych powinni szukać efektywnych rozwiązań, 
które pozwolą na ograniczenie hałasu emitowanego podczas jazdy 
tramwaju. 

Po analizie wykonanych badań wykazano, iż na poziom hałasu 
we wnętrzu jednostki wpływa rodzaj torowiska, po którym się prze-
mieszcza. Niezależnie od rodzaju tramwaju, w którym przeprowa-
dzone zostały pomiary, poziom hałasu był mniejszy podczas jazdy 
po zmodernizowanym odcinku o betonowych podkładach. Stopniowy 
remont kolejnych fragmentów wyposażonych w podkłady drewniane 
bądź stalowe rozpory jest jedną z możliwości redukcji uciążliwego 
hałasu powstającego podczas eksploatacji tramwajów. Pomimo 
tego, że średnia zmierzona różnica wynosi tylko około 4 dBA, to 

biorąc pod uwagę długotrwałą ekspozycję organizmu ludzkiego na 
hałas, każde działanie prowadzące do redukcji emitowanego hałasu 
wpływa pozytywnie na zdrowie człowieka. 

W przypadku porównania różnego rodzaju tramwajów zauważyć 
możemy zbliżone wyniki poszczególnych jednostek. Znaczącym 
czynnikiem wpływającym na hałas w tramwajach jest fakt przepro-
wadzania pomiarów w warunkach nie laboratoryjnych. Pomimo tego, 
najwyższe natężenie dźwięku odnotowano w najstarszym z tramwa-
jów poddanych badaniom. Ciągły i nieregularny ruch osób porusza-
jących się wewnątrz w znaczny sposób utrudnia pomiar. Stwierdzo-
no, że maksymalne wartości znacznie przekraczają zalecenia WHO 
i zakłócają swobodną komunikację werbalną.
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Analysis and evaluation of noise level inside the tram based  
on the research conducted in the Górnośląsko-Zagłebiowska Metropolis

The article presents a problem that affects tram passengers who are exposed to long 
lasting noise emitted by rolling stock. The negative influence of noise on the human 
body was analysed, as well as the factors that have the strongest impact on the level 
of emitted noise. Researches were conducted in the area of Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolis, at the section between Chorzów Stadion and Chorzów Nowa, operated by 
Tramwaje Śląskie S.A. The main reason for choosing this part of the line was the current 
level of track modernization and the type of the rolling stock used. Similar research focus-
ing on noise levels inside the trams has been already carried out in Poznań and Kraków. 
Key words: tram, nosie, traffic.


