
I Eksploatacja i testy 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 1381 
 

Jan TARGOSZ  

WPŁYW WIBROIZOLACJI PODTORZY TRAMWAJOWYCH  

NA DRGANIA W FILHARMONII KRAKOWSKIEJ 

 

W artykule omówiony zostało zagadnienie  ograniczenia drgań w Sali Koncertowej Filharmonii Krakowskiej w oparciu o 

zastosowanie konstrukcji wibroizolowanego torowiska tramwajowego. Wyznaczono skuteczność zastosowanego systemu wibro-

izolacji w oparciu o przeprowadzone pomiary i oceniono wpływ oddziaływań dynamicznych od ruchu tramwajowego po jego 

zastosowaniu na poziom drgań w Sali Koncertowej.  

 

WSTĘP 

Problem hałasu i drgań  propagowanych do otoczenia przez ko-
munikację szynową funkcjonuje od początku jej istnienia. Z początku 
hałas i drgania nie były brane pod uwagę, gdyż częstotliwość prze-
jazdów oraz obciążenie przez pojazdy tramwajowe były bardzo małe 
a stąd poziom ich nie odbiegał od innych środków transportu np. cię-
żarowe wozy konne posiadające stalowe obręcze jeżdżące po bru-
kowanych ulicach. W  miarę postępu technicznego i rozwoju środków 
innych komunikacji zaczęto zwracać uwagę na etapie konstrukcji wa-
gonów, torów i podtorzy pojazdów szynowych na ograniczenie emisji 
hałasu i drgań tych pojazdów na otoczenie. W krajach wysoko rozwi-
niętych stosowane obecnie konstrukcje zezwalają na ograniczenie 
emitowanego hałasu na poziomie około Leq=70 [dB]. Jako podsta-
wową metodę ograniczenia poziomu hałasu i drgań przyjęto w tych 
krajach prawidłowo zaprojektowane i  wykonane podtorze wraz z od-
powiednią konstrukcją torów. W przypadku Polski problem ten jest 
szalenie istotny.  

Według danych udostępnionych przez Zrzeszenie Przedsię-
biorstw Komunikacji Miejskiej RP w 1995 roku długość torów tram-
wajowych w naszym kraju wynosiła 1897,1 [km] w tym 490,8 [km] 
torowisk to torowiska o szynach wbudowanych w jezdnie, co stanowi 
25.9 [%] długości wszystkich torowisk tramwajowych. Środki prze-
znaczane na utrzymanie torowisk były i nadal są mniejsze od potrzeb. 
Ocenia się, że około 30 [%] torowisk wymaga naprawy głównej i ko-
niecznością chwili jest stosowanie konstrukcji ograniczających emi-
sję hałasu i oddziaływań dynamicznych na otoczenie (przede wszyst-
kim drgań). Konstrukcje te winny charakteryzować się przedłużoną 
żywotnością oraz ekonomicznością w porównaniu do kosztów toro-
wisk tradycyjnych. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że porów-
nanie ekonomiczności nowych konstrukcji torowisk z tradycyjnymi 
musi uwzględniać różne aspekty nie tylko cenę na starcie budowy lub 
remontu torowiska, gdyż ta zawsze będzie wyższa od tradycyjnego, 
lecz również żywotność, remonty pośrednie, łatwość wymiany szyn 
co jest szczególnie ważne w przypadku torowisk tramwajowych, ob-
niżony poziom emitowanego hałasu oraz ograniczenie oddziaływań 
dynamicznych wywołujących drgania konstrukcji budowlanych w 
szczególności budynków mieszkalnych. 

Skuteczność zastosowania takiej nowej konstrukcji, której za-
sada opiera się na wibroizolacji płyty torowej przedstawiona zostanie 
w oparciu o przeprowadzone badania po remoncie torowiska wbudo-
wanego w nawierzchnię ul. Zwierzynieckiej w Krakowie. 

Remont torowiska będącego przedmiotem analiz przedstawio-
nych w artykule znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Franciszkań-
skiej, Straszewskiego oraz Zwierzynieckiej w Krakowie przeprowa-
dzono w dwóch etapach: 
1. Etap I to remont rozjazdu wykonany w oparciu o zabezpieczenia 

wg. systemu niemieckiego typu PHOENIX. 
2. Etap II to remont torowiska w ul. Zwierzynieckiej, którego pierw-

sze 75 [m]. bieżących podwójnego toru typu „węgierskiego” po-
sadowiono na wibroizolacji wykonanej w oparciu o elastomerowe 
płyty typu „ADPATA” o grubości g = 40 [mm]. 
Wibroizolację tą dobrano w oparciu o analizę modelu dyskretno–

ciągłego dobrze odzwierciedlającego układy podtorzy tramwajowych. 

1. ANALIZA MODELU DYSKRETNO-CIĄGŁEGO  
WIBROIZOLACJI PODTORZA TRAMWAJOWEGO 

Do przybliżonej analizy wzięto pod uwagę model przedstawiony 
na rysunku 1. Elementem o ciągłym rozłożeniu masy jest płyta gu-
mowa perforowana oraz podłoże torowiska tramwajowego. Masa mz  
jest masą zastępczą, odpowiadającą połowie masy pojazdu tramwa-
jowego typu 105N, wraz z szyną oraz płytą betonową typu „węgier-
skiego”, masa m stanowi warstwę wyrównawczą tzw. podbetonkę a 
współczynnik kz określa zastępczą sztywność gruntu. 

 
Rys. 1. Model wibroizolowanego podtorza tramwajowego 

 
Równania ruchu opisujące drgania swobodne takiego układu 

mają postać: 
 

𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
=  𝑎2

𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
 (1) 

 
Warunki brzegowe równania (1) mają następującą postać: 
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𝑚𝑧

𝜕2𝑢(𝑙, 𝑡)

𝜕𝑡2
+

𝐸∗𝐹

𝑙
[𝑢(𝑙, 𝑡) − 𝑧(𝑡)] = 0 

𝑚�̈� + 𝑘𝑧 + [𝑧(𝑡) − 𝑢(𝑙, 𝑡)] = 0  
 
 

(2) 

gdzie: 

a2  = 
E*


, 

E* - dynamiczny moduł Younga płyty wibroizolacyjnej,

gęstość, 
F - pole przekroju poprzecznego, 
u(x,t) - przemieszczenie pionowe masy mz, 
z(t) - przemieszczenie pionowe masy m. 

Równanie charakterystyczne dla zagadnienia drgań własnych 
układu przedstawionego na rysunku 1 ma w tym przypadku następu-
jącą postać: 

 
 

𝜔

𝑎
𝑡𝑔

𝜔

𝑎
𝑙 =

𝐸∗𝐹

𝑚𝜔2 −
𝑘𝑧 𝑚𝑧𝜔2

𝑘𝑧 − 𝑚𝑧𝜔2

 
(3) 

 
 
Wyznaczając trzy pierwsze częstości własne ω można wyzna-

czyć tak parametry geometryczne elementu wibroizolującego aby był 
spełniony warunek wibroizolacji dla układów dyskretno- ciągłych w 
postaci: 

 
𝜔0𝑖 < 𝜔𝑤 < 𝜔0𝑖+1  , 𝑖 = 1,2, … 𝑛   (4) 

2. POMIARY DRGAŃ I LOKALIZACJA PUNKTÓW  
POMIAROWYCH. 

Do pomiaru drgań i ich analizy użyto aparatury w składzie: 
1. 3 czujniki typu 4378 firmy Bruel & Kjaer 
2. 3 wzmacniacze ładunku typu 2635 firmy Bruel & Kjaer 
3. rejestrator magnetyczny typu 7003 firmy Bruel & Kjaer 
4. analizator pasmowy typu firmy Bruel & Kjaer. 

Lokalizację punktów i przekrój pomiarowy drgań przedstawiono 
na rysunku 2. 
 

 
Rys. 2. Lokalizacja punktów i przekroju pomiarowego drgań 

 
Pomiary sygnału czasowego amplitudy drgań przeprowadzono 

jednocześnie w trzech punktach pomiarowych w jednym kierunku. 
Pierwszy punkt pomiarowy zlokalizowany był w odległości 30 [cm] od 
główki szyny tramwajowej, drugi na fundamencie budynku Filharmo-
nii a trzeci w sali koncertowej. Podczas przejazdu tramwaju testo-

wego najpierw rejestrowano drgania pionowe (oś Z), następnie drga-
nia poprzeczne (oś X) i podłużne ( oś Y) do budynku Filharmonii. Wy-
niki przeprowadzonej analizy zamieszczono w tabelach 1, 2 i 3. 
Oznaczenia w nagłówkach kolumn są następujace: 
1. Aw –amplituda wymuszenia, 
2. AO – amplituda odpowiedzi, 
3. η - skuteczność wibroizolacji. 
 

Tab. 1. Wyniki pomiarów drgań w kierunku osi X 

f [Hz] η =Aw/AO [-] Aw [m/s2] AO [m/s2] 

1 500 0,005 0,00001 

1,25 1 000 0,01 0,00001 

1,5 750 0,0075 0,00001 

2 800 0,008 0,00001 

2,5 800 0,008 0,00001 

3,16 500 0,005 0,00001 

4 850 0,0085 0,00001 

5 500 0,005 0,00001 

6,3 300 0,003 0,00001 

8 625 0,0075 0,000012 

10 333 0,005 0,000015 

12,5 36 0,005 0,00014 

16 44 0,007 0,00016 

20 53 0,008 0,00015 

25 60 0,009 0,00015 

31,5 71 0,01 0,00014 

40 92 0,012 0,00013 

50 110 0,011 0,0001 

63 141 0,012 0,000085 

80 133 0,01 0,000075 

 
W tabeli 1 przedstawiono wyniki pomiarów drgań w odległości 

30 [cm] od główki szyny (Aw) oraz na fundamencie Filharmonii (A0) w 
kierunku prostopadłym do osi toru i fundamentu. Iloraz tych dwóch 
wielkości stanowi o skuteczności zastosowanej wibroizolacji. Na pod-
stawie wyników pomiarów drgań (amplitud przyspieszeń) można rów-
nież określić skuteczność zastosowanych perforowanych płyt gumo-
wych typu ADPATA do tłumienia drgań. Skuteczność wibroizolacji na 
kierunku osi X przedstawiono na rysunku 3 

 

 
Rys. 3. Skuteczność wibroizolacji w kierunku osi X w funkcji często-
tliwości 
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Na podstawie tabeli 1 oraz wykresu skuteczności wibroizolacji w 
funkcji częstotliwości przedstawionego na rysunku 3 widać, że zasto-
sowanie wibroizolacji podtorzy szynowych powoduje ograniczenie 
oddziaływań dynamicznych na otoczenie w kierunku osi X w najgor-
szym przypadku dla częstotliwości f=36 [Hz], co najmniej 36 razy. Dla 
pozostałego zakresu częstotliwości skuteczność wibroizolacji η waha 
się od 50 do ponad 500. 

W tabeli 2 przedstawiono wyniki pomiarów drgań 30 [cm] od 
główki szyny oraz na fundamencie Filharmonii w kierunku poziomym 
do osi toru i fundamentu - w kierunku osi Y. Na rysunku 4 przedsta-
wiono wykres skuteczności wibroizolacji w funkcji częstotliwości. 


Tab. 2. Wyniki pomiarów drgań w kierunku osi Y 

f [Hz] η =Aw/AO [-] Aw [m/s2] AO [m/s2] 

1 40,0 0,0008 0,00002 

1,25 17,5 0,0007 0,00004 

1,5 8,8 0,0007 0,00008 

2 12,0 0,0006 0,00005 

2,5 15,0 0,0006 0,00004 

3,16 8,0 0,0006 0,000075 

4 23,3 0,0007 0,00003 

5 15,0 0,00075 0,00005 

6,3 22,5 0,0009 0,00004 

8 50,0 0,0015 0,00003 

10 28,6 0,002 0,00007 

12,5 13,0 0,0026 0,0002 

16 4,0 0,002 0,0005 

20 6,3 0,0025 0,0004 

25 3,3 0,001 0,0003 

31,5 3,6 0,0018 0,0005 

40 3,2 0,00095 0,0003 

50 20,0 0,002 0,0001 

63 35,0 0,0028 0,00008 

80 14,3 0,001 0,00007 

 

 
Rys. 4. Skuteczność wibroizolacji w kierunku osi Y w funkcji często-
tliwości 

 
Na podstawie tabeli 2 oraz wykresu skuteczności wibroizolacji w 

funkcji częstotliwości przedstawionego na rysunku 4 widać, że zasto-
sowanie wibroizolacji podtorzy szynowych powoduje ograniczenie 
oddziaływań dynamicznych na otoczenie w kierunku osi Y w najgor-
szym przypadku dla zakresu częstotliwości f=25÷40 [Hz], co najmniej 
3,2 razy. Pomimo że w tym przypadku mniej istotną jest wibroizolacja, 

gdyż drgania rozchodzą się wzdłuż torów tramwajowych, skutecz-
ność wibroizolacji poza zakresem częstotliwości f=25÷40 [Hz] jest 
bardzo duża i wynosi powyżej 10. 

W tabeli 3 przedstawiono wyniki pomiarów drgań 30 [cm] od 
główki szyny oraz na fundamencie Filharmonii w kierunku poziomym 
do osi toru i fundamentu - w kierunku osi Z. Na rysunku 5 przedsta-
wiono wykres skuteczności wibroizolacji w funkcji częstotliwości. 

 
Tab. 3. Wyniki pomiarów drgań w kierunku osi Z 

f [Hz] η =Aw/AO [-] Aw [m/s2] AO [m/s2] 

1   180,0  0,009 0,00005 

1,25   142,9  0,01 0,00007 

1,5     80,0     0,008 0,0001 

2   133,3     0,01 0,000075 

2,5   123,1     0,008 0,000065 

3,16   123,1     0,008 0,000065 

4   138,5     0,009 0,000065 

5   117,6     0,008 0,000068 

6,3   140,0     0,007 0,00005 

8   100,0     0,0085 0,000085 

10     30,0     0,009 0,0003 

12,5     16,0     0,008 0,0005 

16     11,8     0,01 0,00085 

20     12,5     0,01 0,0008 

25     27,7     0,018 0,00065 

31,5     36,0     0,018 0,0005 

40     65,0     0,026 0,0004 

50     71,4     0,02 0,00028 

63   107,1     0,03 0,00028 

80   150,0     0,015 0,0001 

 

 
Rys. 5. Skuteczność wibroizolacji w kierunku osi z w funkcji często-
tliwości 
 

Na podstawie tabeli 3 oraz wykresu skuteczności wibroizolacji w 
funkcji częstotliwości przedstawionego na rysunku 5 widać, że zasto-
sowanie wibroizolacji podtorzy szynowych powoduje ograniczenie 
oddziaływań dynamicznych na otoczenie w kierunku osi Z w najgor-
szym przypadku dla częstotliwości f=16 [Hz], co najmniej 11,8 razy.  
Dla pozostałego zakresu częstotliwości skuteczność wibroizolacji 
waha się od 30 do 180. 
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PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych badań oddziaływań dynamicz-
nych trakcji tramwajowej na fundament Filharmonii Krakowskiej 
można stwierdzić, że zastosowanie systemu wibroizolacji wyraźnie 
ograniczyło drgania przekazywane od pojazdu na fundament sali 
koncertowej. Skuteczność zastosowanego systemu wyrażająca się 
ilorazem amplitudy wymuszenia szyny do amplitudy na fundamencie 
wynosi dla kierunku X, prostopadłego do osi toru przyjmuje wartości 
w zakresie 50÷500 a w kierunku pionowym Z w zakresie 30 ÷180. W 
kierunku osi Y tzn. kierunku wzdłuż osi toru skuteczność wibroizolacji 
wynosi powyżej 10. Dodatkowym korzystnym efektem zastosowania 
systemu wibroizolacji było poprawienie komfortu akustycznego, co w 
tego rodzaju salach jest warunkiem podstawowym. 
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Influence of vibration isolation system of tramway subgrades  
on vibration in the Cracow Philharmonic  

The article discussed the issue of limiting vibration in the 

Concert Hall of the Krakow Philharmonic, based on the use of 

vibroisolated tramway subgrade. Determination of the effec-

tiveness of the applied vibration isolation system based on the 

measurements carried out  are presented in the paper. Evalu-

ation the impact of dynamic interactions of the tram traffic af-

ter using vibroisolated tramway subgrade on the level of vi-

bration in the Concert Hall is also presented in the article. 
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