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Zmniejszanie hałasu podczas jazdy
tramwajów po łuku 
– system smarowania obrzeży kół

sposób naniesiona warstwa środka smarującego nanoszona jest 
również na wewnętrzną stronę główki szyny.

Miejscem pomiaru była pętla na końcowym przystanku tram-
wajowym w dzielnicy Bratysława – Rača, o promieniu łuku toru 
20 m. Miejsce to charakteryzuje się znacznym hałasem genero-
wanym tramwajami podczas przejazdu przez łuk pętli.

Dokonano pomiaru dla szyny suchej oraz dla szyny smarowa-
nej. Na każdy pomiar złożyło się po 5 przejazdów tramwaju po 
szynie suchej i po szynie smarowanej. Mikrofon pomiarowy był 
umiejscowiony w odległości 3 m od powierzchni pudła tramwaju 
i na wysokości 800 mm nad główką szyny. Skierowany był w stro-
nę wzdłużnej osi toru (rys. 3). Prędkość przejazdowa tramwaju 
wynosiła 10 km/h, co odpowiadało maksymalnej dozwolonej 
prędkości przejazdu przez łuk o promieniu 20 m.

Zapisywane były: maksymalny poziom hałasu MaxL w dB(A), 
poziomy wierzchołkowe MaxP w dB(lin) oraz wąska analiza czę-
stotliwości. Rezultatem samego pomiaru było graficzne porówna-
nie przebiegów maksymalnych poziomów hałasu dla szyny sma-
rowanej i suchej (rys. 4).

Z przedstawionego wykresu widać dla pomiarów nr 2, 3, 4 
strome narastanie poziomów hałasu podczas przejazdu tramwaju 
przez łuk po torze suchym, kiedy maksymalny poziom hałasu 
osiągał wartość aż 105,7 dB(A). Pomiary nr 7, 9, 10 przedstawia-
ją przebieg poziomów hałasu podczas przejazdu tramwaju po to-

Tramwaje są obecnie nieodłączną częścią wielkich miast. 
Zabezpieczają szybki i niezawodny transport naziemny 
podróżnych. Ich wadą jest hałas, generowany podczas 
eksploatacji, zwłaszcza charakterystyczne piszczenie,  
powstające podczas jazdy tramwaju po łuku. Wywołane 
jest ono wejściem obrzeża koła w kontakt z główką szyny, 
przypominającym wcinanie się obrzeża w główkę szyny. 
Zjawisko to jest charakterystyczne dla łuków o małych 
promieniach, często spotykanych na torowiskach tramwa-
jowych. W ten sposób dochodzi do stosunkowo szybkiego 
wycierania główki szyny w obszarze łuku i nadmiernego 
zużycia obrzeża koła. Prowadzi to do zwiększenia kosztów 
utrzymania toru i pojazdów oraz – z uwagi na hałas – są 
to zjawiska uciążliwe dla otoczenia.

Jedną z możliwości zmniejszenia hałasu podczas jazdy tramwaju 
po łuku jest zastosowanie smarowania obrzeży kół. Są różne tech-
nologie smarowania obrzeży kół oraz różne rodzaje środków sma-
rujących (smarowanie smarem stałym, tryskanie oleju mineralne-
go na obrzeże koła itp.), przy czym istotne jest, aby nanoszony na 
obrzeże koła środek smarujący pozostawał w punkcie styku 
A´ i nie przedostawał się do punktu styku A (rys. 1), co wywoła-
łoby pogorszenie właściwości adhezyjnych pojazdu.

W celu sprawdzenia w praktyce tej możliwości obniżania ha-
łasu zrealizowaliśmy pomiary dla Zakładu Komunikacyjnego Mia-
sta Bratysławy – Wydział Tramwajów.

Użyty system smarowania jest produkcji firmy TRIBOS Brno. 
System jest montowany na przednim wózku w okolicy jego przed-
niej osi, a zasada jego działania polega na spryskiwaniu środkiem 
smarującym bieżników obrzeży kół (rys. 2). Jednocześnie w ten 
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Rys. 1.  Schemat styku koła 

z szyną
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Rys. 2.  Schemat nanoszenia środka 
smarnego.

 1 - koło, 2 - obrzeże koła,  
3 - powierzchnia jezdna koła, 
4 - nanoszenie środka smaru-
jącego

Rys. 3.  Schemat układu pomiarowego
 1 - badany pojazd (tramwaj), 2 - fonometr, 3 - powierzchnia trawia-
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rze smarowanym. Na rysunku 4 widoczne są wyraźnie 
niższe poziomy hałasu podczas jazdy tramwaju po łu-
ku. Różnica tych poziomów w miejscu jazdy tramwaju 
po łuk osiągała wartość 30–32 dB(A). Wynika stąd, 
że instalacja systemu smarowania przyniosła efekt 
w postaci wyraźnego zmniejszenia poziomu hałasu. 

Dalszym rezultatem pomiarów było porównanie 
spektrum częstotliwości dla toru smarowanego i su-
chego. Przebieg spektrum częstotliwości i dwadzie-
ścia najważniejszych wartości amplitud spektrum czę-
stotliwości dla toru suchego przedstawiono na rysunku 
5, z którego wynika, że nośną częstotliwością nieprzy-
jemnego hałasu jest częstotliwość 550 Hz. Częstotli-
wość ta występuje w spektrum również w pewnych 
wielokrotnościach, z czego wynika, że można ją trak-
tować jako częstotliwość podstawową, przy czym 
w spektrum występują również jej składowe harmo-
niczne.

Porównując to spektrum ze spektrum dla toru 
smarowanego (rys. 6) widzimy, że dominująca czę-
stotliwość 550 Hz jest stłumiona. Najwyższa amplitu-
da znajduje się teraz przy częstotliwości 25–26 Hz, 
co jest typowe dla procesu toczenia się koła po szy-
nie. Ten rodzaj hałasu występuje jako typowy nieza-
leżnie od smarowania obrzeży kół. Z eksperymentów 
wynika, że przez zastosowanie wspomnianego syste-
mu smarowania dochodzi do zmniejszenia dokuczli-
wego hałasu podczas jazdy tramwaju po łuku.

Oprócz tego można realnie zakładać, że stosowa-
nie smarowania obrzeża koła spowoduje:
 zmniejszenie kosztów wymiany kół, 
 zmniejszenie zużycia i deformacji torów,
 zaoszczędzenie energii przez zmniejszenie oporów 

tocznych i tarcia obrzeży kół,
 zwiększenie bezpieczeństwa przez zmniejszenie 

możliwości wykolejenia,
 skrócenie czasu przerw remontowych w eksploa-

tacji.
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Rys. 4. Wzajemne porównanie analiz czasowych poziomów hałasu, dla poszczególnych 
pomiarów podczas przejazdu tramwaju przez zakręt (meranie - pomiar)

Rys. 5. Spektrum częstotliwości i pierwszych dwadzieścia najwyższych wartości dla toru suchego
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Rys. 6.  Spektrum częstotliwości i pierwszych dwadzieścia najwyższych wartości dla toru smaro-
wanego


