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Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono analizy akustyczne hałasu komunikacyjnego 
emitowanego do środowiska, spowodowanego tymczasową lokalizacją 
małej pętli autobusów miejskich. Wykonana analiza stanowi materiał 
umożliwiający wybór rozwiązania pozwalającego ograniczyć poziomy 
imisji hałasu dla wielorodzinnego budynku mieszkaniowego, a następnie 
ocenić zaproponowane rozwiązania pod względem ich skuteczności  
i kosztów realizacji. Mając na uwadze omówione wyniki analizy aku-
stycznej, tymczasowość sytuacji, porównywalne efekty redukcji hałasu 
przy zastosowaniu ekranów akustycznych i reorganizacji ruchu, sugeruje 
się podjęcie działań organizacyjnych. 
 
Słowa kluczowe: pomiary hałasu, ekranowanie. 
 

Acoustic analysis of a small bus loop 
 

Abstract 
 
The paper presents acoustic analyses of the traffic noise emitted in the 
environment, caused by temporary location of a small bus loop. The whole 
process of the bus terminal activity was thoroughly analysed, considering 
especially the intensity of vehicle traffic, the structural type of vehicles 
(including heavy vehicles), the maneuvers within the routes and also the 
management of the analysed area. The analysis enables the choice of the 
most suitable solution by which the noise level immission - considering  
a  multifamily house, Fig. 1 - may be reduced. It also enables the assessment 
of suggested solutions considering their effectiveness and the cost of 
realisation. In the calculations there were considered: the possibility of 
acoustic screening of the building, the possibility of the changes in the 
present schedule of bus traffic on both arrivals and departures sites and 
also on the manoeuvring site. Taking into account the acoustic analysis 
results, the temporariness of the situation, comparable effects of noise 
reduction by building acoustic screen and traffic reorganisation, some 
reorganisation measures/steps are suggested. 
 
Keywords: noise measurements, screening. 
 
1. Charakterystyka analizowanego terenu 
 

Analizowana sytuacja akustyczna związana jest z czasową eks-
ploatacją dawnego dworca autobusowego PKS dla celów komuni-
kacji miejskiej. Lokalizację małej pętli autobusowej pokazano na 
rys. 1. Aktualnie na terenie analizowanej inwestycji klimat aku-
styczny kształtowany jest ruchem pojazdów samochodowych 
poruszających się okolicznymi ulicami oraz manewrami pojazdów 
na stanowiskach odjazdu, przyjazdu i placu manewrowym pętli.  

Po przeanalizowaniu zagospodarowania przestrzennego terenu  
i przeprowadzeniu wizji lokalnej, ustalono: 
 teren objęty analizą, z akustycznego punktu widzenia, należy 

przyjąć jako płaski, 
 w otoczeniu brak jest naturalnych ekranów akustycznych, 
 w analizach należy uwzględnić zagospodarowanie terenu, 

szczególnie inne obiekty budowlane wpływające na propagację 
fali dźwiękowej, 

 analizę akustyczną należy wykonać w odniesieniu do najbliż-
szego budynku zlokalizowanego w otoczeniu terenu małej pętli. 
Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny, który w myśl obo-
wiązującego prawa jest obiektem chronionym akustycznie.  

 
 

 
 
Rys. 1.  Orientacyjna mapa analizowanego terenu 
Fig. 1.  Approximate map of the analysed area 

 
 

2. Klasyfikacja źródeł hałasu i ich  
charakterystyka 

 
W pracach przygotowawczych zapoznano się i przeanalizowano 

cały proces działalności pętli autobusowej, zwracając szczególną 
uwagę na natężenie ruchu pojazdów samochodowych, strukturę 
rodzajową pojazdów (udział pojazdów ciężkich) oraz trasy ma-
newrów na analizowanym terenie.  

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono: 
 głównym źródłem hałasu jest ruch samochodowy na ulicy 

przyległej do budynku mieszkalnego, następnie manewry po-
jazdów komunikacji na stanowiskach odjazdu i przyjazdu oraz 
manewry na placu pętli, 

 w wyniku przeniesienia transportu komunikacji miejskiej  
w miejsce dawnego dworca PKS na okres przejściowy, na ana-
lizowanym odcinku ulicy, nastąpił wzrost poziomu emisji hała-
su w stosunku do stanu poprzedniego, wynikający ze wzrostu 
natężenia i zmiany struktury ruchu samochodowego, 

 ze względu na zróżnicowanie natężenia ruchu w porze dziennej 
i w porze nocnej oraz wysokość budynku mieszkalnego (pięć 
kondygnacji) wszelkie analizy klimatu akustycznego należy 
wykonać niezależnie dla pory dziennej (600 – 2200) i w pory 
nocnej (2200 – 600) oraz dla wysokości 4,0 i 12,0 m nad pozio-
mem terenu. 

 
3. Kalibracja modelu obliczeniowego 
 

Mając na uwadze, że celem niniejszej analizy jest określenie 
klimatu akustycznego, stanowiącego podstawę do zaproponowa-
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nia rozwiązań technicznych lub organizacyjnych ograniczających 
poziomy imisji hałasu w otoczeniu, zastosowano metodę pomia-
rowo – obliczeniową. Metoda ta  umożliwia prognozowanie kli-
matu akustycznego dla różnych hipotetycznych zabezpieczeń 
technicznych i zmian organizacyjnych.  

W przypadku hałasu komunikacyjnego drogowego emitowany 
poziom zależny jest od natężenia oraz płynności ruchu, geometrii 
dróg i terenu, struktury potoków pojazdów, prędkości ruchu, 
rodzaju i jakości nawierzchni, panujących warunków atmosfe-
rycznych oraz stanu technicznego pojazdów.  

Pomiary poziomu hałasu, niezbędne do kalibracji programu 
komputerowego, wykonano zgodnie z rozporządzeniem [1], wy-
bierając metodę bezpośrednich pomiarów hałasu z wykorzysta-
niem próbkowania. Metoda ta polega na wyznaczeniu równoważ-
nego poziomu hałasu drogowego LAeq,T na podstawie pomiarów  
w reprezentatywnych okresach badań. Rozporządzenie [1] określa 
wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów sub-
stancji lub energii w środowisku, do których są zobowiązani 
zarządzający drogą. Podczas pomiarów hałasu zmierzono równo-
legle natężenie i strukturę ruchu (pomiar ręczny). Badania te 
posłużyły do kalibracji komercyjnego programu komputerowego 
H_DROG wersja 4.1 zastosowanego w obliczeniach zasięgu  
i poziomów imisji hałasu. W zastosowanym programie oblicze-
niowym, liniowe źródło dźwięku deklaruje się podając średnie 
natężenie ruchu w jednostce - ilość pojazdów na godzinę oraz 
strukturę ruchu poprzez podanie procentowego udziału pojazdów 
ciężkich w ogólnym potoku ruchu. Pomiary wykonano dla odcin-
ka ulicy położonego naprzeciw przystanków, przy którym istnieje 
najbliżej zlokalizowana i najbardziej narażona na hałas zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna (rys. 1), uwzględniając ruch pojaz-
dów na przystankach (pętla) – stanowiska odjazdu i przyjazdu. 
Pomiarowe punkty kontrolne położone były na wysokości 4,0 m 
nad poziomem terenu i zlokalizowane były jak na rys. 2. 

 
 

 
 
Rys. 2.  Punkty pomiarowe 
Fig. 2.  Measuring points 

 
Pomiary wykonane zostały przy współpracy z akredytowanym 

laboratorium pomiarowym. Do pomiarów zgodnie z wymogami 
zawartymi w rozporządzeniu [1] wykorzystano przenośny miernik 
dźwięku klasy 1. Dla każdego punktu pomiarowego wykonano po 
trzy pomiary (trzy próbki) dziesięciominutowe w trakcie 
godzinnej analizy ruchu samochodowego wykonanej niezależnie 
dla każdego punktu. W każdym punkcie pomiaru hałasu 
wykonano dodatkowo trzykrotne dziesięciosekundowe pomiary 
tła akustycznego, w chwilach braku ruchu pojazdów. Ze względu 
na różnice w wynikach pomiarów poziomu tła i poziomu imisji 
hałasu (większe od 10 dB) stwierdzono brak wpływu tła na wyniki 
pomiarów imisji w punktach. Na podstawie przeprowadzonych 
pomiarów obliczono równoważny poziom hałasu LAeqP oraz 

podano rozszerzoną niepewność oszacowania tego poziomu. 
Niepewność rozszerzoną UR obliczono zgodnie z procedurą 
zawartą w publikacji [2] uwzględniając niepewność typu B, która 
związana jest z niedokładnością przyrządów pomiarowych, 
procedur badawczych i modeli zjawisk akustycznych oraz 
niepewność typu A, która dotyczy rozrzutu statystycznego 
wyników pomiarów. 

Sprawdzenia zbieżności obliczeń zastosowanego programu 
komputerowego z pomiarami terenowymi, dokonano poprzez 
porównanie wyników obliczeń poziomu hałasu wykonanych dla 
rzeczywistego (zmierzonego) godzinnego natężenia ruchu  
w każdym punkcie pomiarowym, z wynikami pomiarów tereno-
wych hałasu w tych punktach. Stwierdzenie zadowalającej zbież-
ności wyników oparto na kryterium zawierania się wyników 
obliczeń w przedziale niepewności pomiarowej. Dalszą analizę 
wykonano metodą obliczeniową. 

W tabeli 1 zestawiono wyniki pomiarów LAeqP i obliczeń hałasu 
LAeqO w punktach pomiarowych.  
 
Tab. 1.  Wyniki pomiarów i obliczeń 
Tab. 1.  The results of measurements and calculations 
 

Numer 
punktu 

Wynik pomiaru 
LAeqP 

[dB] 

Wynik obliczeń 
LAeqO 

[dB] 

Różnica 
LAeqP - LAeqO 

[dB] 

1 60,7±1,6 60,2 +0,5 

2 57,7±1,4 57,4 +0,3 

3 59,8±1,8 58,6 +1,2 

 
 
4. Obliczenia 
 

Po wykonaniu opisanej w punkcie 3 kalibracji programu kom-
puterowego dalsze analizy prowadzono wykorzystując dane  
o natężeniu i strukturze ruchu zawarte w opisanych poniżej spe-
cjalistycznych opracowaniach:  
 dla wariantu przed przeniesieniem transportu komunikacji 

miejskiej na dawny dworzec PKS natężenie ruchu przyjęto na 
podstawie aktualnego „Studium Komunikacyjne Miasta do  
Roku 2028”, 

 dla stanu obecnego po przeniesieniu transportu komunikacji 
miejskiej na dawny dworzec PKS natężenie ruchu zwiększono 
w stosunku do „Studium…” na podstawie danych uzyskanych 
od przewoźnika. 
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w publikacji [3], ustalono 

średniogodzinne natężenia ruchu dla pory dziennej i nocnej. 
W obliczeniach rozważono następujące warianty: 
Wariant 1 – stan przed przeniesieniem transportu komunikacji 

miejskiej na dawny dworzec PKS. 
Wariant 2 – stan obecny po przeniesieniu transportu komunika-

cji miejskiej na dawny dworzec PKS. 
Wariant 3 – stan obecny po przeniesieniu transportu komunika-

cji miejskiej na dawny dworzec PKS, zastosowano ekran aku-
styczny (h = 5,0 m, L = 100 m) na wysepce pętli. 

Wariant 4 – stan obecny po przeniesieniu transportu komunika-
cji miejskiej na dawny dworzec PKS zastosowano ekran aku-
styczny (h = 6,0 m, L = 150 m) na trawniku pomiędzy blokiem 
mieszkalnym, a ulicą. 

Wariant 5 – stan obecny po przeniesieniu transportu komunika-
cji miejskiej na dawny dworzec PKS, bez ekranów, po reorganiza-
cji ruchu na placu manewrowym, ograniczając przejazdy ulicą 
przed budynkiem mieszkalnym, wymuszając ruch wahadłowy na 
odcinku pętli bardziej oddalonym od budynku mieszkalnego. 

Ocenę zagrożenia wykonano po analizie wyników w punktach 2 
i 3, położonych przy elewacji obiektu chronionego akustycznie - 
budynek mieszkalny wielorodzinny. 

W tabelach 2 do 5 zestawiono wyniki obliczeń dla poszczegól-
nych wariantów skorygowane o 3 dB, ze względu na położenie 
punktów 2 i 3 przy elewacji budynku (1m od elewacji). Korekcji 
wyników dokonuje się zgodnie z zaleceniami Dyrektywy [4]. 
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Tab. 2.  Pora dzienna na wysokości 4,0 m 
Tab. 2.  Day time - at an altitude of 4.0 m 
 

Nr punktu pomiarowego 

Numer wariantu obliczeniowego 

1 2 3 4 5 

LAeqim. [dB] 

2 52,8 55,7 55.0 46,2 54,2 

3 53,3 56,2 55,5 49,1 54,7 

 
Tab. 3.  Pora dzienna na wysokości 12,0 m 
Tab. 3.  Day time - at an altitude of 12.0 m 
 

Nr punktu pomiarowego 

Numer wariantu obliczeniowego 

1 2 3 4 5 

LAeqim. [dB] 

2 55,9 58,9 58,1 55.5 57,4 

3 56,3 59,3 58,6 57,3 57,8 

 
Tab. 4.  Pora nocna na wysokości 4,0 m 
Tab. 4.  Night time -at an altitude of 4.0 m 
 

Nr punktu pomiarowego 

Numer wariantu obliczeniowego 

1 2 3 4 5 

LAeqim. [dB] 

2 47,5 51,5 50,6 41,9 49,5 

3 48,1 52,0 51,2 44,8 50,0 

 
Tab. 5.  Pora nocna na wysokości 12,0 m 
Tab. 5.  Night time -at an altitude of 12.0 m 
 

Nr punktu pomiarowego 

Numer wariantu obliczeniowego 

1 2 3 4 5 

LAeqim. [dB] 

2 50,6 54,7 53,8 51,5 52,7 

3 51,1 55,1 54,2 53,2 53,1 

 
 
5. Poziomy dopuszczalne 
 

Zgodnie z rozporządzeniem [5] wartości poziomów dopusz-
czalnych hałasu w środowisku zależą od rodzaju źródła emitują-
cego, pory dziennej lub nocnej oraz funkcji urbanistycznej, jaką 
spełnia dany teren i odnoszą się do terenów wymagających ochro-
ny przed hałasem.  

Na obszarze prowadzonych analiz występuje zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna i mieszkaniowa jednorodzinna z usługami. 
Zgodnie z tabelą 1 rozporządzenia [5] poziomy dopuszczalne dla 
analizowanych okolicznych terenów, stanowiące wskaźniki sto-
sowane do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowi-
ska w odniesieniu do jednej doby, wynoszą odpowiednio dla 
hałasu komunikacyjnego: 
 pora dzienna /czas odniesienia 16 godz./ - LAeq = 60,0 dB, 
 pora nocna /czas odniesienia 8 godz./ - LAeq = 50,0 dB. 
 
6. Wnioski 
 

Analiza uzyskanych wyników pozwala sformułować następują-
ce wnioski odnośnie zagrożenia hałasem: 
1. Analiza wykazała, że poziomy imisji hałasu przy elewacji 

budynku są wyższe wraz ze wzrostem wysokości położenia 
punktu imisji, dotyczy to zarówno pory dziennej jak i nocnej 
(wyższe poziomy występują na wys.12 m niż na wys.4 m). 

2. W porze dziennej (600 do 2200) przy elewacji budynku na całej 
wysokości nie występuje przekroczenie poziomów dopuszczal-
nych hałasu, zarówno przed przeniesieniem transportu komuni-
kacji miejskiej, jak i po jego przeniesieniu.  

3. W porze nocnej (2200 do 600) poziom imisji hałasu przy elewacji 
budynku przedstawia się następująco: 
 przed przeniesieniem transportu komunikacji miejskiej, nie 

występowało przekroczenie poziomu dopuszczanego hałasu 
na wysokości 4,0 m, natomiast na wysokości 12,0 m, wystę-
powało nieznaczne przekroczenie poziomu dopuszczalnego, 

 po przeniesieniu transportu komunikacji miejskiej – stan obec-
ny, na wysokości 4,0 m występuje nieznaczne przekroczenie 
poziomu dopuszczanego hałasu, natomiast na wysokości  
12,0 m przekroczenie poziomu dopuszczanego wzrosło o 4 dB. 

W przeprowadzonych obliczeniach rozważono możliwości 
ekranowania budynku oraz możliwość reorganizacji zasad funk-
cjonowania ruchu na stanowiskach odjazdów i przyjazdów oraz na 
placu manewrowym (postojowym). Analiza możliwości wykona-
nia zabezpieczeń akustycznych technicznych i działań organiza-
cyjnych przedstawia się następująco: 
1. Zabezpieczenia techniczne – ekranowanie. Ze względu na dużą 

powierzchnię, na której zlokalizowane są źródła hałasu oraz od-
ległość od ulicy do budynku mieszkalnego i jego wysokość, 
utrudnione jest jednoznaczne określenie położenia ekranu aku-
stycznego. Zgodnie z ogólnymi zasadami lokalizacji ekran po-
winien być położony jak najbliżej źródła hałasu, ewentualnie 
jak najbliżej obiektu chronionego. Ze względu na wysokość bu-
dynku druga opcja nie jest możliwa, ponieważ wymagałaby 
bardzo wysokiego ekranu ok. 14,0 m. Zatem przeanalizowano 
dwie lokalizacje ekranu. Pierwszą, opisaną wcześniej jako wa-
riant obliczeniowy 3, położenie ekranu na wysepce obok przy-
stanków (ekranowanie stanowisk odjazdów i placu manewro-
wego) i drugą, opisaną wcześniej jako wariant obliczeniowy 4, 
zakładającą położenie ekranu między chronionym budynkiem  
i ulicą, opcja ekranująca również odcinek ulicy ale ze znacznie 
mniejszym skutkiem ekranująca stanowiska odjazdu i plac ma-
newrowy. 

2. Działania organizacyjne - reorganizacja zasad funkcjonowania 
ruchu na stanowiskach odjazdu i placu manewrowym. W trak-
cie wizji lokalnej, podczas prowadzonych pomiarów hałasu  
i pomiarów natężenia ruchu zaobserwowano, że część pojazdów 
wykonuje tzw. „puste przebiegi” objeżdżając ulicą wysepkę 
zlokalizowaną na stanowiskach odjazdów. Powodem tego był 
aktualny brak wolnych stanowisk odjazdu. Wzrastało w ten 
sposób natężenie ruchu pojazdów ciężkich na odcinku ulicy 
przed budynkiem, co znacząco przyczyniało się do wzrostu po-
ziomu emisji hałasu. Przeanalizowano zatem wariant oblicze-
niowy 5, zakładający wyeliminowanie zaobserwowanych „pu-
stych przebiegów” odciążających ruch na ulicy. 
Mając na uwadze omówione wyniki analizy akustycznej, po-

równywalne efekty redukcji hałasu wariantu budowy ekranu  
i wariantu zastosowania reorganizacji ruchu (redukcja tzw. „prze-
biegów pustych” i zorganizowanie miejsc postojowych na placu 
manewrowym, jak najbliżej parku), sugeruje się podjęcie działań 
organizacyjnych. Podjęcie wariantu organizacyjnego uzasadniają 
względy ekonomiczne (duży koszt realizacji ekranu) oraz względy 
środowiskowe (porównywalne efekty obniżenia poziomu hałasu 
obu wariantów). 
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