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Wstęp
Głównym przeznaczeniem autobusów

komunikacji miejskiej jest przewożenie pa-
sażerów w mieście i po okolicach, w któ-
rych dana komunikacja funkcjonuje. Pra-
ca każdego pojazdu z naukowego punktu
widzenia, charakteryzuje się szeregiem
wskaźników, do których należą m.in.:
o średnia prędkość,
o punktualność,
o regularność,
o straty czasu,
o zatrzymania i ich przyczyny,
o współczynnik wykorzystania przebiegu

i napełnienia,
o czas znajdowania się w eksploatacji,
o czas użytkowania, obsługiwania i na-

prawy itp.
Istotnymi czynnikami oceny komunika-

cji miejskiej przez jej użytkowników są
m.in. krótki czas przejazdu oraz komfort.
Odnosząc te wymagania do wskaźników
pracy pojazdów, można stwierdzić, że ich
ruch powinien odbywać się z możliwie
dużą prędkością. Chwilowe jej wartości nie
powinny jednak przekraczać poziomu wy-
znaczonego przez obowiązujące przepi-
sy ruchu drogowego. Wskaźnikiem pracy
pojazdu mającym wpływ na komfort od-
bywania podróży, jest m.in. poziom hała-
su wewnątrz autobusu.

W niniejszym artykule przedstawiono
wyniki badań, odnoszących się do dwóch
wskaźników pracy autobusów pospiesz-
nych, obsługujących komunikację
miejską Szczecina, tj. chwilowych pręd-
kości w wybranych punktach pomiaro-
wych oraz poziomu hałasu w różnych
miejsca autobusu.

1. Metoda badań pomiaru
prędkości i analiza
otrzymanych wyników

Prędkość pojazdu komunikacji miej-
skiej ma istotny wpływ na zdolność prze-
wozową przedsiębiorstwa komunikacyjne-
go. Wyższa wartość średniej prędkości
autobusów pozwala, przy dobrze skon-
struowanym rozkładzie jazdy, na przewie-
zienie większej liczny pasażerów w jedno-
stce czasu i wykonaniu większej pracy
przewozowej. Prowadzić to może do ogra-
niczenia liczby autobusów, które musi

eksploatować przedsiębiorstwo komuni-
kacyjne. Podwyższanie średnich prędko-
ści oznacza także zwiększenie maksymal-
nych chwilowych prędkości, które na te-
renie zabudowanym są ograniczone do
50 km/h. Pomimo, iż wypadków z udzia-
łem autobusów jest relatywnie mniej niż
z udziałem innych pojazdów, jednak zde-
rzenie z autobusem, ze względu na jego
masę, jest często tragiczne w skutkach
zarówno dla pasażerów, jak i kierowcy oraz
dla innych uczestników ruchu drogowego.
Większość kolizji z udziałem autobusów
była spowodowana głównie zmęczeniem
kierowców i niedostosowaniem prędkości
do warunków panujących na drodze [2].

Dążąc do poprawy bezpieczeństwa
komunikacji miejskiej, podjęto badania
chwilowych prędkości autobusów po-
spiesznych, obsługujących komunikację
miejską. Pomiaru prędkości pojazdów
komunikacji miejskiej dokonano w różnych
miejscach na ulicach Szczecina. W każ-
dym miejscu łączny czas trwania pomia-
rów prędkości wynosił osiem godzin. No-
towano liczbę autobusów przejeżdżają-
cych na danym odcinku drogi i zapisywa-
no prędkości tych, które przekroczyły
prędkość dopuszczalną (progową). Szcze-
gólną uwagę zwracano na autobusy

pospieszne. Wyniki pomiarów przedsta-
wiono na rysunku 1. Przeprowadzone po-
miary prędkości wskazują, że średnie prze-
kroczenie prędkości osiągnęło wartość
13,3 km/h, zaś maksymalne – 17,5 km/h.

Analiza rozkładu jazdy komunikacji
miejskiej w Szczecinie wskazuje, że mię-
dzyprzystankowe czasy jazdy autobusów
są identyczne w całym okresie ich kurso-
wania. Oznacza to, że autobus ma plano-
wany identyczny czas jazdy w godzinach
szczytu, jak i poza nimi. Tymczasem w go-
dzinach szczytu często zdarza się, że au-
tobusy potrzebują na zatłoczonych ulicach
i skrzyżowaniach znacznie więcej czasu
na ich przejechanie niż w okresach po-
zaszczytowych. W godzinach szczytu
znacznie większa liczba osób chce korzy-
stać z autobusu, co także wydłuża czas
postoju na przystanku, a tym samym
zmniejsza średnią prędkość pojazdu.
W takich warunkach, aby trzymać się roz-
kładu jazdy kierowca musi na krótkich od-
cinkach pomiędzy przystankami zwięk-
szać prędkość, czasami nawet ponad
wartości dopuszczalne w przepisach o
ruchu drogowym. W związku z powyższym
powstaje konieczność analizy procesu
pracy autobusu: jego ruchu na trasie, licz-
by przewożonych osób, zmian warunków
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Rys. 1. Liczba autobusów pospiesznych na badanych odcinkach
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ruchu na drodze (powstawanie tzw. „kor-
ków”, stłuczkek, wypadków) itp. Analizy te
powinny pozwolić na opracowanie metod
obliczeń średnich prędkości autobusów
w mieście, jako podstawy do kształtowa-
nia rozkładu jazdy. Dokładne i wnikliwe
zbadanie procesu ruchu autobusów na da-
nym odcinku drogi, powinno pozwolić na
określenie wpływu różnych czynników na
ten proces. Do czynników tych zaliczyć
można w szczególności:
o czynniki określające opory ruchu (opo-

ry toczenia, powietrza, wzniesienia,
bezwładności, skrętu itp.);

o czynniki niezwiązane z oporami ruchu,
lecz zmuszające kierowcę do zmiany
prędkości jazdy w czasie i częstych po-
stojów (np. duża liczba wsiadających i wy-
siadających pasażerów na przystanku);

o czynniki cechujące układ „Kierowca-
Pojazd”.
Należy pamiętać, że grupa czynników

określających opory ruchu, do której zali-
czyć można, np. rodzaj drogi, ukształto-
wanie terenu, wzniesienia, łuki, zależy tak-
że od warunków atmosferycznych. Stąd
rozkłady jazdy dla autobusów powinny
różnić się w okresie letnim i zimowym.
W okresie zimowym, ze względu na wa-
runki atmosferyczne, zmianie ulega np.
współczynnik przyczepności, dlatego ko-
nieczne jest zwiększenie czasu przejazdu
(zmniejszenie średniej prędkości jazdy).
W zasadzie warunki meteorologiczne
wpływają także na drugą grupę czynników,
do których można zaliczyć: stan drogi (ja-
kość nawierzchni, dziury, sucha, mokra
itp.), liczbę i wielkość promieni łuków, licz-
bę skrzyżowań, regulację ruchu, ronda,
synchronizację świateł, skrzyżowania bez-
kolizyjne itp. Do zmniejszenia średnich
prędkości samochodu prowadzi obecność
skrzyżowań, brak świateł na skrzyżowa-
niach, wąskie ulice, mosty, wiadukty, osie-
dla, duża liczba wysiadających (i wsiada-
jących), ograniczenia prędkości jazdy itp.
Zmniejszenie prędkości autobusu może
być uwarunkowane także zmianą warun-
ków atmosferycznych, np. opady (desz-
czu, śniegu) mgła, silny wiatr, pora dnia
(dzień, noc) i inne. Warunki atmosferycz-
ne określają możliwości oceny warunków
drogowych, np. padający śnieg ogranicza
widoczność i powoduje zmianę współ-
czynnika tarcia kół o drogę. Stąd koniecz-
ne jest zmniejszenie prędkości pojazdu.
Do trzeciej grupy czynników zaliczyć moż-
na, np. rodzaj pojazdu, stan techniczny
samochodu, stan psychiczny i psychomo-
toryczny kierowcy, nawyki i predyspozycje
kierującego i inne. Technika prowadzenia

samochodu również wpływa na średnią
prędkość pojazdu. Należy zaznaczyć,
że przedstawiony podział czynników jest
umowny i w rzeczywistym procesie ruchu
często różne czynniki ruchu wpływają na
siebie, a w końcowym etapie na wartość
średniej prędkości ruchu. Niemal wszyst-
kie wymienione czynniki nie są stałe
w odniesieniu do poruszającego się auto-
busu na całej trasie przejazdu.

2. Badania hałasu
Ważnym elementem związanym

z transportem miejskim powodującym
uciążliwość dla ludzi i środowiska natural-
nego jest hałas. Jest on obecnie, obok za-
nieczyszczenia środowiska, najpoważniej-
szym problemem ludzkości. W jego zasię-
gu znajdują się budynki mieszkalne, szko-
ły, obiekty sportowe, kulturalne, parki
a jego ujemnego działania możemy do-
świadczyć przede wszystkim w pojazdach.
Hałas to pojęcie subiektywne niekorzyst-
nego oddziaływania dźwięków złożonych
o różnych częstotliwościach. Według Pol-
skiej Normy, hałasem jest dźwięk o dowol-
nym charakterze akustycznym, niepożą-
danym w danych warunkach i przez daną
osobę. Dlatego też hałas jest najczęściej
występującym czynnikiem szkodliwym.
W zależności od poziomu jego oddziały-
wania na organizm ludzki, rozróżnia się na-
stępujące zakresy szkodliwości hałasu:
Z poniżej 30 dB – jest dla zdrowia nie-

szkodliwy, choć czasami denerwujący;
Z 30 – 65 dB – wpływa ujemnie na orga-

nizm, powoduje zmęczenie układu ner-
wowego, obniżenie czułości wzroku,
utrudnia zrozumienie mowy, porozu-
miewanie się;

Z 65 – 80 dB – wywołuje: wzrost nerwo-
wości, szybkie zmęczenie, spadek wy-
dajności pracy, błędne reagowanie, po-
datność na powodowanie wypadków
drogowych;

Z 80 – 120 dB – jest niebezpieczny dla
organizmu, powoduje liczne zaburze-
nia m. in. układu krążenia, układu po-
karmowego, a przede wszystkim wystę-
pują uszkodzenia organów słuchu;

Z powyżej 120 dB – wytwarza drgania nie-
których organów wewnętrznych czło-
wieka, powodując ich choroby oraz ich
uszkodzenie [3].
Według danych Ministerstwa Pracy

z 2000 r., hałas powoduje około 30%
wszystkich chorób zawodowych w Polsce.
Wpływa również na komfort przejazdu pa-
sażerów wewnątrz autobusu. Czynniki,
które szczególnie oddziałują na warunki
przejazdu to:
v emisja hałasu przez silnik,
v układ wydechowy,
v oraz elementy zawieszenia i nadwozia.

Bardzo duże znaczenie ma także licz-
ba pasażerów wewnątrz autobusu.

W tabeli 1 przedstawiono wymagania
dotyczące dopuszczalnego poziomu ha-
łasu wewnątrz samochodów osobowych,
ciężarowych i autobusów według Polskiej
Normy PN-90/S-04052 [1].

Pomiaru emisji hałasu wewnątrz pojaz-
dów dokonano dla trzech typów autobu-
sów należących do Zarządu Dróg i Trans-
portu Miejskiego w Szczecinie. Podczas
badań brano pod uwagę typ i rok produk-
cji pojazdu. Badania wykonane były na tej
samej trasie w celu otrzymania podobnych
warunków pomiarów drogowych, eksplo-
atacyjnych. Były to autobusy:
o najstarszy Ikarus 280, rok produkcji

1985;
o Jelcz M-11 640, rok produkcji 1986;
o Volvo B10M, rok produkcji 1998.

Badania przeprowadzono miernikiem
poziomu dźwięku AZ8921, według Polskiej
Normy PN-90/S04052, która opisuje me-
todę pomiaru dopuszczalnego poziomu
hałasu wewnątrz pojazdu. Według normy
pomiary należy wykonywać w kilku punk-
tach pomiarowych, których liczba zależy
od rodzaju pojazdu. Dlatego pomiarów do-
konano na przodzie, środku i w tyle po-
jazdu, uwzględniając miejsce występowa-
nia silnika. W celu określenia wpływu licz-
by pasażerów na poziom emisji hałasu,
badania wykonywano w różnych godzinach
(różna liczba podróżnych); od godz. 15:00
do godz. 21:00 z częstotliwością co 90 mi-
nut oraz od godz. 21:30 do godz. 23:00
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eksploatacji nie przekracza dopuszczalnych norm emisji hała-
su (tzn. powyżej 85 dB). W autobusach starszych konstrukcji
(Ikarus, Jelcz) emisja hałasu jest większa i w godzinach od 15:00
do 18:00 maksymalny poziom hałasu jest przekroczony po-
nad dopuszczalny przez Polska Normę. Jednakże wyniki ba-
dań przeprowadzonych w godz. 15:00-21:00 pokazują tenden-
cję spadku emisji hałasu wewnątrz autobusów. Spowodowane
jest to zmniejszeniem liczby przewożonych osób. W godzinach
szczytu (od godz. 15:00 do 18:00) o komforcie pasażerów naj-
bardziej świadczy ich liczba oraz rodzaj stosowanego pojaz-
du. Większa liczba osób oznacza większe obciążenie silnika
pojazdu, co związane jest z większą emisją hałasu przez silnik
i zawieszenie. Także bardzo duże znaczenie mają także roz-
mowy pasażerów wewnątrz pojazdu. To one często zwiększają
ogólną emisję hałasu. Po godz. 22:00 liczba przewożonych
pasażerów jest mniejsza (w stosunku do godzin szczytu) i ogól-
ne natężenie ruchu ulicznego zmniejsza się. Prowadzi to do
mniejszego obciążenia silnika, a tym samym do mniejszej emi-
sji hałasu. Można zauważyć, że w autobusach nowego typu
(Volvo) występują znacznie mniejsze wartości emisji hałasu (po
godz. 22:00). W autobusach starszego typu, emisja nie zmie-
nia się w sposób znaczny. Autobusy te, niezależnie od obcią-
żenia i tak są głośne.

Jak wynika z danych zaprezentowanych na rysunkach 2, 3
i 4, poziom hałasu nie jest jednakowy w całej przestrzeni pasa-
żerskiej autobusu. Dla każdego rodzaju autobusu (niezależnie
od obciążenia) największa emisja hałasu jest w pobliżu wystę-
powania silnika. Stąd ograniczenie hałasu powinno odbywać
się poprzez coraz lepsze wytłumienie pracy silnika (np. poprzez
stosowanie lepszych materiałów dźwiękochłonnych i wygłusza-
jących). Należy także pamiętać, że bardzo duży wpływ na kom-
fort jazdy (emisję hałasu) ma rodzaj i stan nawierzchni dróg.
Mimo wprowadzania nowych pojazdów w komunikacji miejskiej,
hałas emitowany w czasie jazdy po złych nawierzchniach jest
i tak znaczny. W celu zmniejszenia emisji należy także zadbać
o stan nawierzchni i np. nawierzchnię brukową wymienić na
asfaltową.

Optymistyczne jest to, że w nowych konstrukcjach autobu-
sów, wartości hałasu są niższe nawet od 10 do 15 dB w stosun-
ku do starszych. Wynika z tego, że wprowadzenie nowych kon-
strukcji jest pewnym rozwiązaniem podniesienia komfortu jaz-
dy pasażerów.
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Rys. 2. Wyniki badań hałasu dla autobusów firmy Ikarus komunikacji
miejskiej w Szczecinie

Rys. 3. Wyniki badań hałasu dla autobusów firmy Volvo komunikacji
miejskiej w Szczecinie

Rys. 4. Wyniki badań hałasu dla autobusów firmy Jelcz komunikacji
miejskiej w Szczecinie

z częstotliwością co 30 minut. Wyniki badań emisji hałasu przed-
stawiono na rysunkach 2-4.

Analizując otrzymane wyniki pomiarów, można zauważyć,
że jedynie autobus firmy Volvo w całym zakresie godzin


