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MONITOROWANIE WPŁYWU DRGA�  
OD POJAZDÓW SZYNOWYCH  

NA KONSTRUKCJE IN�YNIERSKIE 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono i omówiono dwie mo�liwe metody monitorowania drga� wywołanych 

pojazdami szynowymi. Wskazano na pewne wady i zalety obu tych systemów i zaprezentowano 
mo�liwo�� zastosowania MES do wykonania monitoringu drga� tych pojazdów w celu okre�lenia ich 
wpływu na konstrukcje i obiekty in�ynierskie. 

WST�P 
Zagro�enie drganiami winno by� rozpatrywane na ka�dym etapie planowania, 

projektowania, budowy, utrzymania oraz eksploatacji dróg transportu szynowego. Nale�y 
wi�c d��y� do unikania bł�dów mog�cych wpływa� negatywnie na �rodowisko naturalne 
i w miar� mo�liwo�ci minimalizowa� niekorzystny wpływ transportu szynowego w szerokim 
tego słowa znaczeniu. Zakładaj�c a priori, �e zajmujemy si� oddziaływaniami wpływaj�cymi 
niekorzystnie na otoczenie człowieka, to niezb�dnym jest stwierdzenie, �e jednym 
z najbardziej negatywnych skutków transportu kolejowego w ogromny sposób 
za�miecaj�cym  �rodowisko naturalne s� drgania [2]. 

  Drgania s� uci��liwo�ci� o powszechnym zasi�gu społecznym i wyst�puj� we 
wszystkich dziedzinach działalno�ci człowieka, dotycz� wszystkich obywateli, wpływaj�
niekorzystnie na ich zdrowie, utrudniaj� ich wypoczynek  i  regeneracj� sił, pomniejszaj�c 
efektywno�� ich pracy oraz zwi�kszaj�c prawdopodobie�stwo wyst�pienia wypadków w 
trakcie pracy. Z przeprowadzonych bada� i analiz literaturowych wynika, �e dotycz� one 
około 30 - 40% populacji naszego społecze�stwa i ich �ródłem w głównej mierze jest 
komunikacja (kolejowa, tramwajowa, samochodowa, lotnicza, morska). Szczególnie nara�eni 
na drgania s� mieszka�cy du�ych aglomeracji miejskich oraz miast o charakterze 
przemysłowym, w których wyst�puje du�e nat��enie ruchu �rodków transportu realizuj�cych 
dowóz surowców i wywóz wytworzonych produktów. Te same miasta s� dodatkowo 
obci��one  drganiami pochodz�cymi od �rodków transportu publicznego i pojazdów 
indywidualnych. W tym miejscu nale�y zaznaczy�, �e transport  szynowy, pod warunkiem 
prawidłowo wykonanego podtorza i utrzymywanej nawierzchni, mo�e stanowi� stosunkowo 
małe  zagro�enie dla otoczenia [1, 4]. 

Drgania maj� istotny wpływ na konstrukcj� budynków, powoduj�c ich uszkodzenia, 
których konsekwencj� s� cz�stsze remonty, a w drastycznych przypadkach w wyniku 
zaniedbania ze strony słu�b publicznych, mog� doprowadzi� do katastrofy budowlanej. 
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Szczególnie niebezpieczne s� drgania wywołane przez komunikacj� dla obiektów 
zabytkowych zlokalizowanych głównie w historycznych centrach miast, przy w�skich 
uliczkach, na gruntach o niekorzystnych własno�ciach wytrzymało�ciowych. Na skutek 
propagacji drga� w gruncie nast�puje te� pogorszenie si� przydatno�ci funkcjonalnej  takich 
obiektów u�yteczno�ci publicznej jak szpitali, szkół, budynków mieszkalnych (drgania 
przekazywane na organizm u�ytkowników). Nale�y równie� wspomnie�, �e drgania s�
�ródłem emisji hałasu wpływaj�cego szkodliwie na organizm ludzki i wywołuj�cego 
niekorzystne odczucia z punktu widzenia komfortu psychicznego.  

Poniewa� szeroko rozumianemu transportowi nieodł�cznie towarzyszy oddziaływanie 
dynamiczne, w szczególno�ci na obszarach zaj�tych przez drogi samochodowe i kolejowe, 
wywołuj�ce drgania ró�nego typu konstrukcji in�ynierskich, istnieje potrzeba ich 
monitorowania. 

1. CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSI�WZI�C IA NA �RODOWISKO 

1.1. Pomiar tła dynamicznego 
Pomiar tła dynamicznego winien by� przeprowadzony na etapie opracowywania koncepcji 

oraz zało�e� projektowych. Polega na rejestracji przyspiesze� drga� w czasie i analizie 
widmowej w�skopasmowej lub tercjowej w zale�no�ci od systemu przyj�tego monitorowania. 
Na tym etapie opracowywania trasy torowiska nale�y uwzgl�dni� wpływ istniej�cych tras 
komunikacyjnych, które s� �ródłem drga� wyst�puj�cych na całej długo�ci 
nowoprojektowanego torowiska, czyli: 
− drgania od samochodów osobowych i dostawczych, 
− drgania od autobusów komunikacji miejskiej, 
− drgania od samochodów ci��arowych, 
− drgania od transportu szynowego (tramwaje, metro). 

Analizy te powinny stanowi� punkt odniesienia do drga� powstałych w kolejnych etapach 
przedsi�wzi�cia. 

1.2. Pomiar drga� na etapie budowy 
W trakcie realizacji budowy trasy szynowej zarówno na powierzchni (tramwaj, kolej) jak 

równie� pod powierzchni� (tunele kolejowe czy metra) �ródłem drga� s� maszyny budowlane 
zarówno o charakterze pracy udarowej  np. kafary,  jak te� urz�dzenia do zag�szczania 
warstw torowiska np. walce wibracyjne. Prace tego rodzaju mog� spowodowa� uszkodzenia 
konstrukcji budowlanych i powinny by� monitorowane z punktu widzenia drga� na 
istniej�cych konstrukcjach. Nast�pnie nale�y wykona� inwentaryzacj� pobudowlan�
konstrukcji pod k�tem oceny mo�liwych uszkodze�. Oczywi�cie na podstawie znanych 
charakterystyk �ródeł drga� i odległo�ci istniej�cych konstrukcji od prowadzonej budowy 
mo�na prognostycznie oszacowa� mo�liwe uszkodzenia, niezb�dna jest jednak pełna 
inwentaryzacja tych konstrukcji w celu ewentualnego zamodelowania tego procesu metod�
elementów sko�czonych (MES). Przej�ciowo mo�e wyst�pi� pogorszenie warunków w 
zakresie wpływu drga� na ludzi przebywaj�cych w budynkach (naruszenie wymaga� w 
zakresie zapewnienia wymaganego komfortu) usytuowanych przy trasach dojazdowych do 
placów budów, zwłaszcza podczas przejazdów pojazdów ci��arowych z wywo�on� ziemi�
oraz dowo��cych beton. Wskazane jest przy lokalizacji placów budów i okre�laniu tras 
dojazdów pojazdów ci��arowych uwzgl�dnienie zagadnie� ochrony przed drganiami. Drgania 
winny by� mierzone przy ka�dorazowej zmianie typu wykonywanych prac, jak równie�
rodzaju sprz�tu aby zaistniała mo�liwo�� uchwycenia trendu energii drganiowej 
wpływaj�cego na poszczególne konstrukcje in�ynierskie lub budowlane. W celu oceny drga�
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i ich wpływu na obiekty in�ynierskie, punkty pomiarowe nale�y lokalizowa� blisko 
budowanej trasy pojazdu szynowego, na wytypowanych obiektach in�ynierskich oraz na 
przekrojach prostopadłych do budowanej trasy. Mierzonymi warto�ciami powinny by�
przebiegi czasowe amplitud przyspiesze�, a nast�pnie ocena winna przebiega� w oparciu o 
analizy cz�stotliwo�ciowe w�skopasmowe lub tercjowe. 

1.3. Pomiar drga� na etapie eksploatacji 
Głównym �ródłem drga� przekazywanych w trakcie eksploatacji do otoczenia s�

przejazdy poci�gów, metra, tramwaji. Intensywno�� drga� przekazywanych na s�siednie 
obiekty in�ynierskie lub budynki jest zwi�zana z ruchem taboru kolejowego i jest zale�na od: 
– konstrukcji i stanu taboru (zwłaszcza stanu zestawów kołowych, np. zbyt du�e bicie 

promieniowe kół mo�e spowodowa� wielokrotny wzrost poziomu drga�), 
– konstrukcji i stanu nawierzchni szynowej (liczby i konstrukcji styków szyn, powierzchni 

szyn, zamocowania szyn do podtorza, tolerancji wymiarów toków szyn w planie i w 
profilu), 

– sposobu poruszania si� poci�gu (pr�dko��, tor ruchu – prosta lub łuk, zatrzymywanie si� i 
ruszanie), 

– konstrukcji podtorza, 
– konstrukcji trasy lub obudowy tunelu (typu konstrukcji, rodzaju materiału, masy, 

tłumienia), przez któr� drgania propaguj� si� na zewn�trz i która wchodzi w interakcj� z 
przylegaj�cym do niej gruntem, 

– gł�boko�ci� zabudowy  tunelu, w tym tak�e od relacji pomi�dzy zagł�bieniem tunelu a 
poziomem posadowienia budynków, 

– rodzaju i stanu podło�a, przez które propaguj� si� drgania: budowa geotechniczna podło�a, 
warunki wodne w podło�u, wyst�powanie przegród w gruncie, szczelin, infrastruktury 
podziemnej itp., 

– odległo�ci i usytuowania budynków odbieraj�cych drgania w stosunku do drogi szynowej, 
– rodzaju i stanu budynku odbieraj�cego drgania: typ budynku, jego konstrukcja i geometria, 

sposób posadowienia, stan zachowania obiektu, cechy dynamiczne  konstrukcji 
(cz�stotliwo�ci drga� własnych, tłumienie). 

2. METODYKA OCENY WPŁYWU DRGA�
Diagnoza dotycz�ca oceny wpływu drga� na �rodowisko obejmuje: 

– ocen� wpływu drga� na konstrukcj� budynku znajduj�cego si� w pobli�u tras przejazdu 
taboru szynowego, 

– ocen� wpływu drga� na ludzi przebywaj�cych w budynkach, 
– ocen� wpływu drga� na urz�dzenia wra�liwe na drgania, je�eli takie urz�dzenia znajduj�

si� lub b�d� si� znajdowa� w budynku, 
– ocen� rozchodzenia si� fali drga� metodami teoretycznymi lub normatywnymi. 

Podstawy prawne oraz szczegółowe uregulowania w zakresie wykonywania ocen wpływu 
drga� w powy�szych przypadkach zawarte s� w polskich normach: 
– PN-85/B-02170. Ocena szkodliwo�ci drga� przekazywanych przez podło�e na budynki. 
– PN-88/B-02171. Ocena wpływu drga� na ludzi w budynkach. 
– PN-80/B-03040. Fundamenty, konstrukcje wsporcze pod maszyny. Oblicznie i 

projektowanie. 
Norma PN-85/B-02170 przewiduje dwa sposoby oceny wpływu drga� na konstrukcj�

budynku: 
– ocen� pełn� – maj�c� zastosowanie w odniesieniu do budynku ka�dego typu, 
– ocen� przybli�on� (za pomoc� skal wpływów dynamicznych SWD-I i SWD-II - rys. 1 i 2) 

- mo�na j� stosowa� jedynie w przypadku dwóch, okre�lonych w normie klas budynków. 
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Rys. 1.  Skala SWD-I

Rys.2.  Skala SWD-II
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Pełna ocena wpływu drga� na konstrukcj� budynku powinna by� wykonana zgodnie z 
zasadami dynamiki budowli. Wymaga wykorzystania modelu uproszczonego lub elementów 
sko�czonych konstrukcji budynku do symulacji dynamicznych odpowiedzi budynku na 
wymuszenie [3]. Wymuszenie mo�e by� uwzgl�dnione albo przez przyło�enie w punktach 
kontaktu fundamentu z podło�em wymuszenia kinematycznego opisanego przebiegami 
czasowymi drga� (zmierzonych lub prognozowanych drga�) fundamentów, albo za pomoc�
tzw. zagadnienia odwrotnego. Ocena polega na wyznaczeniu mo�liwych cz�stotliwo�ci drga�
własnych konstrukcji budynku i sprawdzeniu mo�liwo�ci wyst�pienia rezonansu, 
wyznaczeniu sił bezwładno�ci działaj�cych dodatkowo na konstrukcj� pod wpływem drga�, 
obci��eniu modelu obliczeniowego konstrukcji wszystkimi obci��eniami statycznymi i 
dynamicznymi (siłami bezwładno�ci, parciem wiatru itd.) i sprawdzeniu tak obci��onej 
konstrukcji pod wzgl�dem wytrzymało�ciowym. Szczegółowe zasady oblicze� dynamicznych 
konstrukcji podane s� w normie PN-85/B-02170 oraz w normatywach i podr�cznikach z 
zakresu dynamiki budowli. 

Bior�c pod uwag� pracochłonno�� opisanych powy�ej oblicze� oraz fakt, �e decyduj�cy 
wpływ na konstrukcj� budynków maj� drgania poziome, podano w normie PN-85/B-02170 
przybli�ony sposób oceny wpływów dynamicznych (�ci�lej wpływu poziomych składowych 
drga�) na budynek z zastosowaniem tzw. skal wpływów dynamicznych: SWD-I i SWD-II. 
Skale te dotycz� dwóch najcz��ciej spotykanych klas budynków niskich i �rednio wysokich 
(do 5 kondygnacji, nadziemnych wł�cznie), wykonanych z elementów murowych 
(przeznaczonych do r�cznego układania jak: cegła, pustaki itp.), wielkoblokowych oraz 
wielkopłytowych. Skal nie wolno stosowa� do budynków nie odpowiadaj�cych podanym 
klasom. 

Skala SWD-I (rys.1) odnosi si� do budynków o kształcie zwartym, o małych wymiarach 
zewn�trznych rzutu poziomego (nieprzekraczaj�cych 15 m), jedno– lub dwukondygnacyjnych 
i o wysoko�ci nieprzekraczaj�cej �adnego z wymiarów rzutu poziomego. 

Skala SWD-II (rys.2) odnosi si� do budynków nie wy�szych ni� pi�� kondygnacji, 
których wysoko�� jest mniejsza od podwójnej najmniejszej szeroko�ci budynku w rzucie 
poziomym oraz do budynków niskich (do dwóch kondygnacji), lecz nie spełniaj�cych 
warunków podanych dla skali SWD-I. 

3. MONITORING ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSI�WZI�CIA NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 
Ze wzgl�du na bezpiecze�stwo budynków mieszkalnych i mieszka�ców zlokalizowanych 

w okolicy planowanej linii torowiska przedstawiono nast�puj�ce koncepcje  monitorowania 
drga� budynków i konstrukcji in�ynierskich. Zało�ono, �e koncepcja ma spełnia� normy 
bezpiecze�stwa PN-85/B-02170 oraz PN-88/B-02171. Stosuje si� dwa alternatywne 
rozwi�zania monitorowania drga� budynków: 
– bezpo�rednie monitorowanie drga� budynków poprzez  instalacj� czujników drganiowych 

na ka�dym budynku lub konstrukcji in�ynierskiej, znajduj�cych si� nad  lub w 
bezpo�rednim s�siedztwie linii torowiska na całym odcinku, 

– po�rednie monitorowanie drga� budynków poprzez instalacj� czujników drganiowych 
wzdłu� linii torowiska z wykorzystaniem metod prognozy rozprzestrzeniania si� drga�
gruntu i ich wpływu na konstrukcj� z wykorzystaniem modelowania metod� elementów 
sko�czonych MES. 
Pierwsze rozwi�zanie pozwala na stworzenie kompletnej mapy drga� budynków 

bezpo�rednio z pomiarów dokonanych na budynkach.  W takim podej�ciu na koszt instalacji 
czujników, których liczba byłaby wielokrotno�ci� ilo�ci monitorowanych budynków, jest 
poza cen� odpowiednich układów elektronicznych, uzale�niony od pozwole� budowlanych na 
mo�liwo�� instalacji systemu do monitorowania drga�. 
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W drugim rozwi�zaniu uzyskuje si� prognoz� drga� budynków na podstawie drga�
podtorza linii trasy pojazdów szynowych. Rozwi�zanie zakłada instalacj� czujników wzdłu�
torów linii torowiska w miejscach gdzie na przekrojach pomiarowych znajduj� si� w obiekty 
zagro�one. Pomiar drga� jest dokonywany na podstawie  modeli matematycznych gruntów 
znajduj�cych si� w pobli�u linii torowiska w oparciu o pomiary drga� obiektów identycznych 
lub podobnych. Warto�ci amplitud drga� zmierzonych przy linii torowiska s� warto�ciami 
wej�ciowymi do modelu gruntu i konstrukcji in�ynierskich i po odpowiednim przetworzeniu 
(analizy cz�stotliwo�ciowej) monitorowane w czasie rzeczywistym. System ten ma 
mo�liwo�� sterowania pr�dko�ci� taboru w funkcji masy i stanu technicznego torowiska i 
taboru, a tym samym ograniczania wpływu drga� na konstrukcje in�ynierskie tak aby drgania 
nie stanowiły dla nich zagro�enia. Modele takie s� tworzone i zostały przetestowane.  
Przykład takiego podej�cia do monitorowania przedstawiono w oparciu o model elementów 
sko�czonych na rysunkach 3 i 4. 

Rys. 3. Przykładowy model numeryczny wraz z powi�kszonym fragmentem siatki elementów 
sko�czonych torowiska.

Rys. 4. Przykładowy przebieg przyspieszenia dla budynku.

 Zastosowanie metody elementów sko�czonych pozwala na analiz� zachowania si�
budynków przy przeje�dzie poci�gów. Analiza taka obejmuje okre�lenie szeregu warto�ci 
fizycznych, które mog� posłu�y� do oceny wpływu drga� na dowolny obiekt budowlany. Do 
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takich wielko�ci mo�emy zaliczy� przede wszystkim przyspieszenia w dowolnym punkcie 
pomiarowym na budynku jak równie� pr�dko�ci, przemieszczenia lub napr��enia. 
Porównanie tych warto�ci z ogólnie dost�pnymi kryteriami oraz standardami pozwala na 
etapie projektowania trasy na odpowiednie modyfikacje konstrukcji celem obni�enia warto�ci 
drga� wyst�puj�cych na budynkach. Takie modyfikacje dotycz� przede wszystkim 
zastosowania odpowiedniej wibroizolacji w postaci np. mat układanych w warstwie torowiska 
lub podkładek podszynowych. Takie podej�cie do procesu projektowania jest wa�ne ze 
wzgl�du na ogromn� zło�ono�� takich konstrukcji w du�ej mierze uniemo�liwiaj�ce 
dodatkowe modyfikacje po zako�czeniu prac ze wzgl�du m.in. na koszty oraz czas. 

Poprawne wykonanie symulacji wymaga dokładnego przygotowania modelu 
numerycznego jak i szeregu danych wej�ciowych. Przygotowanie modelu obejmuje 
odpowiednie dobranie wielko�ci elementów sko�czonych, okre�lenie wielko�ci modelu 
(głównie obszar gleb), zastosowanie odpowiednich warunków brzegowych 
uniemo�liwiaj�cych odbijanie si� drga� od kra�cowych w�złów. Dane wej�ciowe dotycz�
przede wszystkim dokładnych danych materiałowych zarówno budynków, tunelu jak i gleby. 
W skład gleby mog� wchodzi� ró�nego typu piaski (piaski drobne, pylaste, gliniaste), gliny 
(piaszczyste, zwałowe), �wiry, lessy itd. Ka�da z tych warstw charakteryzuje si� innymi 
własno�ciami wytrzymało�ciowymi oraz ró�nym poziomem tłumienia. 

Symulacja przejazdu pojazdu szynowego wymaga dokładnej znajomo�ci podstawowych 
parametrów taboru takich jak maksymalna pr�dko�� przejazdu, maksymalny nacisk na o�, 
ilo�� wagonów w taborze oraz podstawowe wymiary geometryczne (baza wózków, długo��
wagonów itd.) pozwalaj�ce szczegółowo okre�li� moment przejazdu danego zestawu 
kołowego przez tory. Takie dane pozwalaj� przygotowa� widmo sił obci��aj�cych 
symulowany odcinek torów. Dodatkowo istnieje mo�liwo�� uwzgl�dnienia nierówno�ci 
torów na bazie innych torowisk co jest przyczyn� najwi�kszych drga� wymuszanych przez 
przeje�d�aj�cy poci�g. 

Przedstawione na rysunku 3 ilustracje pokazuj� przykładow� konfiguracj� modelu dla 
planowanego tunelu uwzgl�dniaj�c� takie parametry jak: gł�boko�� posadowienia tunelu, 
wymiary geometryczne tunelu, gł�boko�� budynku pod oraz nad poziomem gruntu oraz układ 
�cian budynku. Na rysunku 4  przedstawiono przykładowy przebieg przyspieszenia dla dwóch 
punktów pomiarowych na budynku umiejscowionych pod i nad poziomem gruntu. 

PODSUMOWANIE 
Na podstawie przedstawionych powy�ej rozwa�a� mo�na stwierdzi�, �e istniej� co 

najmniej dwa alternatywne rozwi�zania monitorowania drga� budynków: 
– bezpo�rednie monitorowanie drga� budynków poprzez  instalacj� czujników drganiowych 

na ka�dym budynku lub konstrukcji in�ynierskiej, znajduj�cych si� nad  lub w 
bezpo�rednim s�siedztwie linii torowiska na całym odcinku, 

– po�rednie monitorowanie drga� budynków poprzez instalacj� czujników drganiowych 
wzdłu� linii torowiska z wykorzystaniem metod prognozy rozprzestrzeniania si� drga�
gruntu i wpływu ich na konstrukcj� z wykorzystaniem modelowania metod� elementów 
sko�czonych MES. 
Ró�ni� si� one od siebie podej�ciem oraz kosztami zwi�zanymi z wykonywaniem 

pomiarów. Obie te metody mog� by� stosowane na etapie budowy i eksploatacji. Jedynie 
pomiar tła dynamicznego musi by� wykonany za pomoc� bezpo�rednich pomiarów. Druga 
metoda po stworzeniu odpowiedniej bazy danych na pocz�tku eksploatacji nie wymaga 
zło�onych systemów pomiarowych a jedynie na pomiarów drga� w kilku punktach w pobli�u 
linii pojazdu szynowego, a nast�pnie symulacji zachowa� si� gruntu i konstrukcji 
in�ynierskich oraz obiektów budowlanych w celu ewentualnych zmian parametrów ruchu 
taboru szynowego. Oczywi�cie stworzenie bazy danych w chwili pocz�tkowej jest 
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czasochłonne, ale w pó�niej ogranicza zdecydowanie koszty zwi�zane z systemem 
pomiarowym. 
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MONITORING OF VIBRATION CAUSED  
BY RAILWAY VEHICLES ON ENGINEERING

FACILITIES

Abstract 
In the paper two possible methods of monitoring vibrations caused by rail vehicles are presented.  

Some advantages and disadvantages of both of these systems are discussed and the possibility of using 
FEM is demonstrated to perform vibration monitoring of these vehicles in order to determine their 
impact on the engineering facilities.
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