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WSTĘP – POJĘCIA PODSTAWOWE 

ŹRÓDŁO  DRGAŃ = HAŁASU I WIBRACJI:  

TOCZENIE SIĘ NIERÓWNYCH  KÓŁ  POJAZDÓW  

PO NIERÓWNEJ POWIERZCHNI TOCZNEJ SZYNY 

WIBRACJE  I  HAŁAS = DRGANIA 

WIBRACJE = DRGANIA MATERIAŁOWE           HAŁAS = DRGANIA POWIETRZNE 

HAŁAS WTÓRNY = DRGANIA SCIAN I STROPÓW W BUDYNKACH 

WIBRACJE 

HAŁAS 
HAŁAS  WTÓRNY  



PODSTAWOWE DEFINICJE: 

  HAŁAS - występujące w środowisku dźwięki niepożądane,  

dokuczliwe, lub szkodliwe dla zdrowia człowieka przenoszone 

za pośrednictwem powietrza do  narządu słuchu. 

 

WIBRACJE - drgania mechaniczne przenoszone na człowieka 

lub budynki nie przez powietrze, lecz za pośrednictwem ciał 

stałych. 

RODZAJE HAŁASU : 

• hałas infradźwiękowy - dźwięki powodujące hałas z                       

 zakresu częstotliwości od 2 do 20 Hz, 

• hałas słyszalny 20-2000Hz, 

• hałas ultradźwiękowy >20000Hz. 
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3. Dz. U. 2019 poz. 1065 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 

8.04.2019 r. – jednolity tekst Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

REDUKCJA HAŁASU I WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 



REDUKCJA HAŁASU I WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 

Polska Norma PN-85/B-02170 „Ocena szkodliwości drgań 

przekazywanych przez podłoże na budynki”. 

 

Polska Norma PN-88/B-02171 „Ocena wpływu drgań na ludzi 

w budynkach”. 

 



Art. 173. Ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku 

z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów 

zapewnia się przez:  

1) stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie 

zanieczyszczeń, a w szczególności:  

 a ) zabezpieczeń akustycznych,  

 (...) 

2) właściwą organizację ruchu.  

Dz. U. 2018 poz. 799 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dn. 13.04.2018  – 

jednolity tekst ustawy Prawo Ochrony Środowiska 
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Art. 175. 1. Zarządzający drogą, linią kolejową, linią tramwajową, 

lotniskiem lub portem, z zastrzeżeniem ust. 2, jest obowiązany do 

okresowych pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii 

wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów.  



Art. 174.1  

 1. Eksploatacja dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów nie może 

powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.  

2. Emisje polegające na:  

1) wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza,  

2) wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi,  

3) wytwarzaniu odpadów,  

4) powodowaniu hałasu,  

powstające w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska oraz 

portu, nie mogą, z zastrzeżeniem ust. 3, spowodować przekroczenia standardów jakości 

środowiska poza terenem, do którego zarządzający tym obiektem ma tytuł prawny.  

………. 

 6. Na podstawie wyników wykonywanych okresowych pomiarów poziomów hałasu, o których 

mowa w ust. 1, i innych niezbędnych danych, zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem 

sporządza mapę akustyczną terenów położonych wokół tych obiektów.  

 

REDUKCJA HAŁASU I WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 



1. sprężyste mocowanie w systemie przytwierdzenia 
stopki szyny: łapki sprężyste lub masa zalewowa; 
2. sprężyste podparcie w systemie przytwierdzenia 
stopki szyny: przekładka podszynowa, ciągły lub 
punktowy profil podszynowy albo podlew; 
3. sprężyste mocowanie do podpory szynowej lub 
podbudowy węzła kotwiącego: łapki sprężyste, śruby 
kotwiące ze sprężyną śrubową; 
4. sprężyste podparcie na podporze szynowej lub 
podbudowie węzła kotwiącego: podkładka 
wibroizolacyjna, podlew punktowy; 
5. sprężyste podparcie i mocowanie podpory szynowej 
(podkładu belkowego lub bloków podporowych): 
podkładka podpodkładowa, podkładka podblokowa, 
masa podlewowa i masa zalewowa; 
6. sprężyste podparcie i mocowanie nawierzchni 
torowej: mata wibroizolacyjna podtłuczniowa lub 
podpłytowa – które to elementy łącznie ze spoczywającą 
na nich konstrukcją nawierzchni torowej stanowią tzw. 
system masy odsprężynowanej; 
7. zabudowa komór łubkowych szyn (głównie w celu 
tłumienia hałasu): masy zalewowe lub profile  
przyszynowe. 

STREFY WYSTĘPOWANIA  IZOLATORÓW WIBROAKUSTYCZNYCH W KONSTRUKCJI DRÓG SZYNOWYCH 

Oznaczenia elementów składowych 

konstrukcji drogi szynowej: A – szyna; B – 

system przytwierdzenia; C – podpora 

szynowa (C.1. – podkład belkowy w 

nawierzchni podsypkowej lub C.2. – blok 

podporowy lub podbudowa węzła 

kotwiącego w nawierzchni 

bezpodsypkowej); D.1. – podsypka w 

nawierzchni podsypkowej lub D.2. - 

betonowa płyta podbudowy w nawierzchni 

bezpodsypkowej; E – podtorze. 
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1. sprężyste mocowanie w systemie przytwierdzenia 
stopki szyny: łapki sprężyste lub masa zalewowa; 
2. sprężyste podparcie w systemie przytwierdzenia 
stopki szyny: przekładka podszynowa, ciągły lub 
punktowy profil podszynowy albo podlew; 
3. sprężyste mocowanie do podpory szynowej lub 
podbudowy węzła kotwiącego: łapki sprężyste, śruby 
kotwiące ze sprężyną śrubową; 
4. sprężyste podparcie na podporze szynowej lub 
podbudowie węzła kotwiącego: podkładka 
wibroizolacyjna, podlew punktowy; 

STREFY WYSTĘPOWANIA  IZOLATORÓW WIBROAKUSTYCZNYCH W KONSTRUKCJI DRÓG SZYNOWYCH 
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WIBROIZOLACJA  
PODKŁADKI   WIBROIZOLACYJNE  

ZASTOSOWANIE W NAWIERZCHNIACH BEZPODSYPKOWYCH 

NA OBIEKTACH INŻYNIERYJNYCH I W TUNELACH  
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5. sprężyste podparcie i mocowanie podpory 
szynowej (podkładu belkowego lub bloku 
podporowego): podkładka podpodkładowa, 
podkładka podblokowa, masa podlewowa i 
masa zalewowa; 

STREFY WYSTĘPOWANIA  IZOLATORÓW WIBROAKUSTYCZNYCH W KONSTRUKCJI DRÓG SZYNOWYCH 
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6. sprężyste podparcie i mocowanie 
nawierzchni szynowej: mata wibroizolacyjna 
podpodsypkowa lub podpłytowa – które to 
elementy łącznie z konstrukcją nawierzchni 
szynowej spoczywającej na nich stanowią 
tzw. system masy odsprężynowanej; 

STREFY WYSTĘPOWANIA  IZOLATORÓW WIBROAKUSTYCZNYCH W KONSTRUKCJI DRÓG SZYNOWYCH 
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mata podpodsypkowa 



6. sprężyste podparcie i mocowanie 
nawierzchni szynowej: mata wibroizolacyjna 
podpodsypkowa lub podpłytowa – które to 
elementy łącznie z konstrukcją nawierzchni 
szynowej spoczywającej na nich stanowią 
tzw. system masy odsprężynowanej; 

STREFY WYSTĘPOWANIA  IZOLATORÓW WIBROAKUSTYCZNYCH W KONSTRUKCJI DRÓG SZYNOWYCH 
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mata podpłytowa 

Zastosowanie  w konstrukcjach 
bezpodsypkowych 

 maty STM (Slab-Track-Mats) 

 

Zastosowanie 



MATY  WIBROIZOLACYJNE PODPŁYTOWE 

ZASTOSOWANIE W 

NAWIERZCHNIACH 

BEZPODSYPKOWYCH 

SYSTEMU  MASY 

ODSPRĘŻYNOWANEJ 
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Mata TRACKELAST SBM RPU Blue i STM RPU Blue  

15 TINES CAPITAL GROUP 

Maty wibroizolacyjne podpodsypkowe i podpłytowe 
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Przykładowe realizacje 

LCS Gdynia-Gdańsk 

Kraków, Dworzec Główny 

Katowice, Dworzec 

16 TINES CAPITAL GROUP 
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Maty wibroizolacyjne podpodsypkowe i podpłytowe – przykłady zastosowań 



OGÓLNE ZASADY WIBROIZOLACJI 

SPRĘŻYSTYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI TOROWEJ 

Efekt wibroizolacji: F0/FB< 1 

JEDNOMASOWY MODEL SPRĘŻYŚCIE PODPARTEJ NAWIERZCHNI TOROWEJ 

MASA NIEUSPRĘŻYNOWANA 
= 

Masa zestawu kołowego 
Masa nawierzchni torowej  
 

PODTORZE 
= 

sprężyste podłoże 

EFEKT  WIBROIZOLACJI 
F0 (t) / FB (t) < 1 

 
FB (t) – siła wzbudzenia drgań od 
 ruchu pojazdów szynowych 

Fo (t) – siła działająca na 
 podtorze/podłoże   

K -  sztywność dynamiczna 

D -  tłumienie 

z(t) -  przemieszczenie (ugięcie) 

FB (t) 

Fo (t) K 
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WSPÓŁCZYNNIK SZTYWNOŚCI (STATYCZNY, DYNAMICZNY) 

SZTYWNOŚĆ  STATYCZNA, DYNAMICZNA – miara sprężystości elementu (np. 

przekładki podszynowej o konkretnych wymiarach axb) 

relacja pomiędzy siłą nacisku (np. F=100 kN), a ugięciem (np. z=5 mm) 

wywołanym przez tę siłę wskutek nacisku na badany element k = F/z 

jednostka – kN/mm (jaką siłą należy działać na dany element sprężysty  o 

określonych wymiarach, aby spowodować jego ugięcie o 1 mm 

MODUŁ SZTYWNOŚCI PODŁOŻA  - jednostka – C [kN/mm3 ] 

 (jaką siłą należy działać na element sprężysty  (np. mate podtorową) o 

powierzchni   A=1 mm2, aby spowodować jego ugięcie o 1 mm 

Rysunki według [2] 



 Statyczny moduł sztywności podkładki jest stosunkiem statycznego nacisku o 

określonej wartości przyłożonego do próbki o określonym polu przekroju do 

ugięcia próbki, które ten nacisk powoduje. 

 Parametr ten charakteryzuje ugięcie toku szynowego pod naciskiem 

nieporuszającego się taboru i ma wpływ na ugięcie pionowe rusztu torowego. 

 Wielkość statycznego modułu podłoża sprężystego jest zależna od nacisku, 

nie jest to jednak zależność liniowa. Dlatego też jest określana dla różnych 

zakresów obciążeń w zależności od rozpatrywanego przeznaczenia zastosowania 

podkładki - kategorii toru (TC – tzn. TC1, TC2, TC3 i TC4). 

Rys. Wykres obrazujący zasadę badania 

statycznego modułu sztywności podkładki. 

Rys. Stanowisko do 

badania na WIL PW. 

WŁAŚCIWOŚCI PODKŁADEK PODPODKŁADOWYCH ORAZ METODY ICH BADAŃ 

Określanie modułu sztywności podkładki 
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 Wykres statycznej charakterystyki obciążenie / ugięcie jest podstawowym 

wykresem przy doborze podkładki podpodkładowej już na wstępnym etapie 

projektowania konstrukcji drogi szynowej. 

Parametr [jednostka]* 

Odmiana podkładki USP 

sztywna (ang. 

Stiff) 

półsztywna / 

średnia (ang. 

Medium) 

podatna (ang. 

Soft) 

bardzo 

podatna 

(ang. Very 

Soft) 

Statyczny moduł sztywności 

podkładki Cstat [N/mm³] * 
<0,25; 0,45) <0,15; 0,25) <0,08; 0,15) < 0,08 

Dynamiczny moduł 

sztywności podkładki w 

niskich częstotliwościach 

Cdyn(5) [N/mm³] * 

≥ 0,25 <0,09; 0,25) < 0,09 

 
Obszary/cele zastosowania podkładek USP 

 
podatna 

(ang. Soft) 

półsztywna / 

średnia 

(ang. Medium) 

sztywna 

(ang. Stiff) 

Poprawa jakości (sprężystości) toru  + + 

Rozjazdy (strefa zwrotnicy i krzyżownicy) + - + + 

Strefy przejściowe  + + 

Strefy zredukowanej grubości podsypki  + + 

Redukcja zużycia falistego szyn  + + 

Redukcja poziomu wibracji + + -  

 

Właściwości izolatorów wibroakustycznych 

Statyczny moduł sztywności 
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 Dynamiczny moduł sztywności np. przekładki, jest stosunkiem dynamicznego 

nacisku (siły) o określonej wartości i częstotliwości przyłożonego do próbki o 

określonym polu przekroju do odkształcenia (ugięcia) próbki pod jego 

wpływem 

 Parametr ten charakteryzuje pracę elementu sprężystego pod naciskiem 

poruszającego się taboru, czyli determinuje zapewniane przez nią 

ograniczenia transmisji drgań. 

 Wartość dynamicznego modułu sztywności podkładki jest zależna również od 

częstotliwości działania siły, i powinna być wyznaczana w warunkach 

znormalizowanego nacisku i częstotliwości (5, 10, 20 i 30 Hz). 

Właściwości izolatorów wibroakustycznych 

Dynamiczny moduł sztywności 

Stanowisko do badania 

na WIL PW. 
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 Dynamiczny moduł sztywności podkładki jest stosunkiem dynamicznego 

nacisku o określonej wartości i częstotliwości przyłożonego do próbki o 

określonym polu przekroju do ugięcia próbki, które ten nacisk powoduje. 

 Parametr ten charakteryzuje pracę podkładki podpodkładowej pod naciskiem 

poruszającego się taboru, czyli determinuje zapewniane przez nią 

ograniczenia transmisji drgań. 

 Wartość dynamicznego modułu sztywności podkładki jest zależna również od 

częstotliwości, dlatego też powinna być wyznaczana w warunkach 

znormalizowanego nacisku i częstotliwości (5, 10, 20 i 30 Hz). 

WŁAŚCIWOŚCI PODKŁADEK PODPODKŁADOWYCH ORAZ METODY ICH BADAŃ 

Dynamiczny moduł sztywności podkładki 
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 Wartość dynamicznego modułu sztywności podkładki jest zależna również od 

częstotliwości, dlatego też powinna być wyznaczana w warunkach 

znormalizowanego nacisku i częstotliwości (5, 10, 20 i 30 Hz). 

Częstotliwość 

[Hz] 

Dynamiczny moduł sztywności  

Nr. 29.1 Nr. 29.2 Nr. 29.3 
Wart. śr. Odch. 

stand. 

5 0.131 0.131 0.126 0.129 0.003 

10 0.140 0.139 0.134 0.137 0.003 

20 0.161 0.158 0.153 0.157 0.004 

Tab. Dynamiczny moduł sztywności USP RUB7 

dla zakresu obciążeń 0.01÷0.10 N/mm2 (TC3) 

zgodnie z PN-EN 16730 [2]. 

 

3[N/mm ]

Właściwości izolatorów wibroakustycznych 

Dynamiczny moduł sztywności 
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CO WPŁYWA NA REDUKCJĘ POZIOMU WIBRACJI? 

K1 

K2 

K1 

ms1  

ms2  

ms3  
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 Współczynnik przesztywnienia dynamicznego określany jako stosunek 

dynamicznej do statycznej wartości modułu sztywności podkładki - jest prostą 

do określenia i reprezentatywną czynnikiem wpływającym na skuteczności 

tłumienia drgań materiałowych przez wibroizolatory. 

 Ze względu na znaną właściwość elastomerów polegającą na znaczącym wpływie 

częstotliwości ich obciążenia dynamicznego na wartość wywołanego przez nie 

odkształcenia (tj. na sztywność lub na moduł sztywności) określany on jest 

oddzielnie dla różnych częstotliwości. 

 Wartość współczynnika przesztywnienia dynamicznego im bliższa jest wartości 1, 

tym lepsze właściwości wibroizolacyjne wykazuje podkładka. 

Współczynnik przesztywnienia dynamicznego 
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 Współczynnik przesztywnienia dynamicznego określany jako stosunek 

dynamicznej do statycznej wartości modułu sztywności podkładki - jest 

prostą do określenia i reprezentatywną miarą skuteczności tłumienia drgań 

materiałowych przez podkładki podpodkładowe. 

 Ze względu na znaną właściwość elastomerów polegającą na znaczącym wpływie 

częstotliwości ich obciążenia dynamicznego na wartość wywołanego przez nie 

odkształcenia (tj. na sztywność lub na moduł sztywności) określany on jest 

oddzielnie dla różnych częstotliwości. 

 Wartość współczynnika przesztywnienia dynamicznego im bliższa jest 

wartości 1, tym lepsze właściwości wibroizolacyjne wykazuje podkładka. 

Częstotliwość 

[Hz] 

Przesztywnienie dynamiczne [1] 

RUB7 PUR7 RUB9 

5 1.32 1.32 1.28 

10 1.40 1.46 1.50 

20 1.60 1.77 1.71 

Tab. Przesztywnienie dynamiczne dla USP RUB7/PUR7/RUB9 w zakresie obciążeń  0.01÷0.10 

N/mm2 (TC3)  zgodnie z PN-EN 16730 [2]. 

 

Współczynnik przesztywnienia dynamicznego 
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 Orientacyjne wartości zasięgu strefy wpływów dynamicznych dla wybranych źródeł  

drgań odnoszące się do średnich warunków gruntowych oraz do budynków o typowej  

(prawidłowej) konstrukcji w dobrym stanie technicznym .   

Ź ródło drgań   
Zasięg strefy  
wpływów 
dynamicznych   

ruch na linii kolejowej   25  -  50 m   

ruch na trasie tramwajowej, droga kołowa   15  –  25 m   

ruch na linii metra płytkiego   40 m   

wbijanie pali fundamentowych typu pali Franki (lub  
zbliżonych),    

60 m   

zagęszczanie gruntu walcem wibracyjnym   2 0  -   60 m   

wbijanie ścianki szczelnej młotem wibracyjnym   30 m   

wbijanie ścianki szczelnej młotem udarowym,    20 m   

  

STREFY WPŁYWU WIBRACJI  

REDUKCJA HAŁASU I WIBRACJI OD RUCHU  POJAZDÓW SZYNOWYCH 



 Modele numeryczne nawierzchni kolejowej podsypkowej i bezpodsypkowej z 

elementami wibroizolacyjnymi przeznaczone do optymalizacji ich 

charakterystyk materiałowych i fizyczno-mechanicznych z uwagi na kryterium 

maksymalnej wartości tłumienności dodanej (skuteczności tłumienia drgań) przy 

nieprzekroczeniu dopuszczalnych ugięć szyn w konstrukcji nawierzchni, w której 

zastosowano badane wyroby (np. maty i podkładki). 

REDUKCJA HAŁASU I WIBRACJI OD RUCHU  POJAZDÓW SZYNOWYCH 

METODY BADANIA I ANALIZY SKUTECZNOŚCI ZASTOSOWANIA  

IZOLATORÓW WIBROAKUSTYCZNYCH W KONSTRUKCJI DROGI SZYNOWEJ 

ANALIZY NUMERYCZNE 



 Symulacyjne badanie skuteczności rozwiązań wibroizolacyjnych w zakresie oceny 

poziomu wibracji przekazywanych na budynki znajdujące się w strefie oddziaływania 

linii kolejowej oraz na ludzi w budynkach. 
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METODY BADANIA I ANALIZY SKUTECZNOŚCI ZASTOSOWANIA  

IZOLATORÓW WIBROAKUSTYCZNYCH W KONSTRUKCJI DROGI SZYNOWEJ 



CO WPŁYWA NA REDUKCJĘ POZIOMU WIBRACJI? 

MASA 

SZTYWNOŚĆ 

TŁUMIENIE 

układ referencyjny 

Izolator 

wibroakustyczny 
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METODY BADANIA I ANALIZY SKUTECZNOŚCI ZASTOSOWANIA  

IZOLATORÓW WIBROAKUSTYCZNYCH W KONSTRUKCJI DROGI SZYNOWEJ 
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Przykładowe wyniki pomiarów hałasu 
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Lokalizacja 

mikrofonów do 

pomiarów hałasu 

METODY BADANIA I ANALIZY SKUTECZNOŚCI ZASTOSOWANIA  

IZOLATORÓW WIBROAKUSTYCZNYCH W KONSTRUKCJI DROGI SZYNOWEJ 



PRZYKŁAD  PORÓWNAWCZEGO BADANIA CECH 

WIBROIZOLACYJNYCH ELEMENTÓW WĘZŁA KOTWIĄCEGO W METRZE 

WARSZAWSKIM 

REDUKCJA WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 



PRZYKŁAD  PORÓWNAWCZEGO BADANIA CECH WIBROIZOLACYJNYCH 

ELEMENTÓW WĘZŁA KOTWIĄCEGO W METRZE WARSZAWSKIM 

REDUKCJA WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 

skuteczność tłumienia wibracji – badanie metodą impulsową  



 Wykonanie modeli strukturalnych konstrukcji nawierzchni kolejowej i ich badanie 

metodą impulsową. 

REDUKCJA WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 



 Wykonanie modeli strukturalnych konstrukcji nawierzchni kolejowej 

bezpodsypkowej z systemem EBS i matą podpłytową i ich badanie metodą 

impulsową. 

REDUKCJA WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 



II stanowisko badawcze WIL PW: 
 wytrzymałość zmęczeniowa (3 mln cykli); 
 

REDUKCJA WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 



 Wykonanie modeli strukturalnych konstrukcji nawierzchni kolejowej podsypkowej 

z podkładką USP i ich badanie metodą impulsową. 

REDUKCJA WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 



 Wykonanie modeli strukturalnych konstrukcji nawierzchni kolejowej podsypkowej 

z matą podpodsypkową i ich badanie metodą impulsową. 

REDUKCJA WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 



PRZYKŁAD  LABORATORYJNEGO BADANIA ZMĘCZENIOWEGO 

NOWYCH ELEMENTÓW WIBROIZOLACYJNYCH WĘZŁA KOTWIĄCEGO W 

METRZE WARSZAWSKIM 

REDUKCJA HAŁASU I WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 



 Wykonanie modeli strukturalnych konstrukcji nawierzchni kolejowej podsypkowej 

z podkładką USP i ich badanie metodą impulsową. 

REDUKCJA HAŁASU I WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 



 Dostosowanie uniwersalnej 

maszyny wytrzymałościowej 

INSTRON do badań 

następujących izolatorów 

wibroakustycznych: 

 Przekładki podszynowe, 

ciągłe profile podszynowe, 

sprężyste masy podlewowe 

wg PN-EN 13146-9. 

 Maty wibroizolacyjne wg 

norm niemieckich: 

podtłuczniowe wg DIN 

45673-5 oraz podpłytowe wg 

DIN 45673-7 (od kwietnia 

2021 r. wg PN-EN 17282) 

 

 Podkładki podpodkładowe 

USP wg PN-EN 16730. 

BADANIA IZOLATORÓW WIBROAKUSTYCZNYCH – STANOWISKO BADAWCZE WIL PW 
Maszyna wytrzymałościowa INSTRON (stanowisko badawcze WIL PW). 
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Wprowadzona przez PKN do stosowania od kwietnia 2021 r. 

REDUKCJA HAŁASU I WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 



BADANIA PRODUKTÓW – STANOWISKO BADAWCZE WIL PW dla USP 

Politechnika Warszawska  - Wydział Inżynierii Lądowej 

 STUDIA PODYPLOMOWE "ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFRASTRUKTURALNYMI W BUDOWNICTWIE KOLEJOWYM„ 

REDUKCJA HAŁASU I WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 



 Maty podpodsypkowe UBM wg. 

DIN 45673-5 projektu normy 

prEN 17282. 

 Podkładki podpodkładowe USP 

wg. normy PN-EN 16730. 

  

Zakres obciążeń 

ocenianych [N/mm2] 

Średni statyczny moduł sztywności [N/mm3] 
Δ [%] 

DIN 45673-5 [2] prEN 17282 [85] 

Cstat 0,02-0,1 0,012 0,019 59,9 

Ctend 0,02-0,2 0,020 0,028 41,8 

 

ΔCstat,śr = 77,7 %; ΔCtend,śr = 60,8 % 

REDUKCJA HAŁASU I WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 



 Laboratoryjne badania zmęczeniowe (do 12,5 mln cykli; 3-5 Hz) 

potwierdzające możliwość osiągnięcia określonych w normach cech 

wytrzymałościowych i funkcjonalnych wytypowanych do takich badań próbek. 

 Badanie systemu przytwierdzenia w nawierzchni bezpodsypkowej wg PN-EN 

13481-5. 
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PRZYKŁAD  LABORATORYJNEGO BADANIA ZMĘCZENIOWEGO 

NOWYCH ELEMENTÓW WIBROIZOLACYJNYCH WĘZŁA KOTWIĄCEGO W 

METRZE WARSZAWSKIM 

REDUKCJA HAŁASU I WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 
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WŁAŚCIWOŚCI PODKŁADEK PODPODKŁADOWYCH ORAZ METODY ICH BADAŃ 

Odporność na warunki atmosferyczne 

 Ze względu na klimat występujący w Polsce badanie podkładek USP pod kątem ich 

mrozoodporności jest jak najbardziej uzasadnione. Odporność na działanie wody ma 

duże znaczenie w przypadku podkładek USP, ze względu na przenikanie wód opadowych 

przez podsypkę i związany z tym destrukcyjny wpływ wody na materiał, z którego 

wykonana jest podkładka. 

 

 W badaniu tym przechowywana w wodzie przez 24 h przed badaniem próbka podkładki USP 

przyklejona do betonowej kostki jest cyklicznie zamrażana do temperatury – 15 °C w czasie 

4 h i pozostaje w tej temp. przez 8 h, a następnie w czasie 4 h jej temp. zostaje 

podniesiona do temp. + 40 °C (przy wilgotności względnej 80%), w której pozostaje przez 

8 h. Cały cykl trwa 24 h i należy przeprowadzić 7 pełnych cykli badań.  

 

 

 

 

 Wyznacznikiem odporności na warunki atmosferyczne podkładki jest zmiana (badana w 

okresie 1-2 tygodni od zakończenia badania) statycznego i dynamicznego (dla 5 Hz) 

modułu sztywności podkładki, brak uszkodzeń podkładki oraz odpowiednio wysoka 

wartość wytrzymałości na odrywanie (przyczepności przez odrywanie) po badaniu. 

REDUKCJA HAŁASU I WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 



  
a) b) 

 

6. Próbka materiału nr 002: a) podkładka USP na kostce betonowej; b) próbka zanurzona w 

wodzie na 24 h. 

 

 

a) b) 

 

7. Próbki podkładek USP w trakcie badań odporności na warunki atmosferyczne: a) próbki w 

komorze klimatycznej; b) komora klimatyczna z badanymi próbkami. 

WŁAŚCIWOŚCI PODKŁADEK PODPODKŁADOWYCH ORAZ METODY ICH BADAŃ 

Odporność na warunki atmosferyczne 
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Parametr 

Moduł sztywności [N/mm3] 

002_pre 002_post ΣΔ [%] 

Cstat (0,01-0,10 

N/mm2) 
0,051 0,054 5,9 

Ctend (0,01-0,20 

N/mm2) 
0,071 0,076 7,0 

Cdyn05 0,068 0,072 5,9 

WŁAŚCIWOŚCI PODKŁADEK PODPODKŁADOWYCH ORAZ METODY ICH BADAŃ 

Odporność na warunki atmosferyczne 
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Parametr 
Moduł sztywności [N/mm3] 

004_pre 004_post ΣΔ [%] 

Cstat (0,01-0,10 

N/mm2) 
0,058 0,059 1,7 

Ctend (0,01-0,20 

N/mm2) 
0,086 0,088 2,3 

Cdyn05 0,079 0,083 5,1 

WŁAŚCIWOŚCI PODKŁADEK PODPODKŁADOWYCH ORAZ METODY ICH BADAŃ 

Odporność na warunki atmosferyczne 
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WŁAŚCIWOŚCI PODKŁADEK PODPODKŁADOWYCH 

ORAZ METODY ICH BADAŃ 

Odporność na warunki atmosferyczne 

Parametr 
Moduł sztywności [N/mm3] 

007_pre 007_post ΣΔ [%] 

Cstat (0,01-0,10 

N/mm2) 
0,080 0,116 45,0 

Ctend (0,01-0,20 

N/mm2) 
0,105 0,149 41,9 

Cdyn05 0,106 0,164 54,7 



Wartość graniczna jest przyjmowana przeważnie jako 15-25% przez Zarządców infrastruktury 

kolejowej na świecie: 

 Związek UIC: IRS 70713-1: Railway Application – Track & Structure “Under Sleeper Pads 

(USP) - Rec-ommendations for Use”, 1st edition 01.04.2018. 

 Włochy: RFI TCAR SF AR 03 007 C, Specifica tecnica di fornitura: Tappetini sotto traversa 

(USP), 2017. 

 Francja: SNCF IG04013 Traverses et supports béton pour pose ballastée équipées de 

semelles résilien-tes en sous faces (ex CT IGEV 016) 14.08.2018. 

Parametr/Materiał 002 004 007 
Trwałość (wytrz. 
zmęczeniowa) + - +/- 
Odp. na war. 
atmosferyczne + + - 

 Spośród trzech badanych materiałów podkładek podpodkładowych (USP) tylko 

jeden materiał wykazał oczekiwane właściwości w obu testach. Pozostałe dwa 

materiały nie będą podlegać dalszym badaniom, ponieważ  albo nie mają 

wystarczającej trwałości albo nie są odporne na oddziaływania atmosferyczne i nie 

powinny być zastosowane jako izolatory wibroakustyczne. 

WŁAŚCIWOŚCI PODKŁADEK PODPODKŁADOWYCH ORAZ METODY ICH BADAŃ 

Odporność na warunki atmosferyczne 
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Właściwości 
AT/2013-

02-2968  

AT/09-2010-

0218-00  

AT/09-2010- 

0214-00  

AT/2008-03-

2312/2  

AT/07-2012-

0258-00  

AT/09-2009-

0184-00  

AT/07-2011-

0237-00  

AT/07-2013-

0280-00  

AT/07-2011- 

0228-A1  

Statyczny moduł 

sprężystości 

podłoża/Sztywność 

statyczna 

DIN 45673-

7 

DIN 45673-5 

DIN 45673-7 

DIN 45673-5 

DIN 45673-7 

BN 918 071-

1 DIN 45673-5 
BN 918 071-

1 
DIN 53513 DIN 45673-5 DIN 45673-5 

Dynamiczny moduł 

sprężystości 

podłoża/Sztywność 

dynamiczna 

DIN 45673-

7 

DIN 45673-5 

DIN 45673-7 

DIN 45673-5 

DIN 45673-7 

BN 918 071-

1 DIN 45673-5 
BN 918 071-

1 
DIN 53513 DIN 45673-5 DIN 45673-5 

Współczynnik 

tłumienia 
- - 

DIN 45673-5 

DIN 45673-7 
- 

- 
- - - - 

Wytrzymałość 

zmęczeniowa  
- - 

DIN 45673-5 

DIN 45673-7 
- - - - DIN 45673-5 DIN 45673-5 

Wodoodporność - DIN 53504 - - - - - - - 

Mrozoodporność - - - - - - - - - 

Odporność na 

starzenie 
- DIN 53509-1 - - - - - - - 

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI MAT WIBROIZOLACYJNYCH 

RÓŻNYCH PRODUCENTÓW ORAZ NORM WG JAKICH BYŁY ONE OKREŚLONE 

 Z zestawienia tego jednoznacznie wynika dowolność wyboru, brak jednolitych wymagań oraz metod 

określania tych parametrów, nawet przy uwzględnieniu różnic wynikających z różnych materiałów użytych 

do ich produkcji.  

 Wymagania odnośnie jednego wyrobu do takiego samego zastosowania, powinny być identyczne pod 

względem właściwości, procedur badawczych opisanych w odpowiednich normach, a także wartości 

parametrów granicznych warunkujących ich przydatność w określonych warunkach. 
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PRZYKŁAD MAPY AKUSTYCZNEJ  

REDUKCJA HAŁASU I WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 



 Ocena wpływu zastosowania wibroizolatorów w konstrukcji nawierzchni kolejowej na 

ograniczenie poziomu drgań w wysokich częstotliwościach – tzn. emisji hałasu. 

 Zasada badań poligonowych planowanych na torze doświadczalnym w Żmigrodzie 

6 odcinków po 100 m każdy: 2 referencyjne; 2 z 

matą UBM, 2 z podkładką USP. 
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Tłumiki akustyczne 
Wyroby budowlane stosowane w podsypkowych i bezpodsypkowych konstrukcjach nawierzchni 

torowych, mające na celu obniżenie poziomu hałasu na tych odcinkach torów, na których nie 

mogą być zastosowane ekrany akustyczne lub zastosowanie tych ekranów nie eliminuje 

całkowicie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. 

W zależności od miejsca ich lokalizacji w przekroju poprzecznym nawierzchni torowej oraz 

związaną z konstrukcją tłumika zasadą tłumienia dźwięku tłumiki akustyczne dzielą się na dwie 

grupy:                tłumiki przyszynowe             i                          tłumiki torowe. 
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Tłumiki przyszynowe są lokalizowane w strefie źródła dźwięku przyległej bezpośrednio do toków 

szynowych i w zależności od przyjętej konstrukcji tłumika oraz zasady tłumienia dźwięku są 

określane jako tłumiki dynamiczne lub statyczne. 

Dynamiczne tłumiki przyszynowe – 

określane również jako tłumiki szyjki szyny 

lub absorbery szynowe, są stosowane jako 

elementy mocowane z jednej lub z obu 

stron do szyjki szyny, a w miarę potrzeb 

także do stopki szyny. Działają one zgodnie 

z zasadą amortyzatora, tj. tłumią drgania 

szyny, a w szczególności jej szyjki, poprzez 

wzbudzenie drgań dodatkowej masy tzw. 

wkładki tłumiącej wykonanej z metalu lub 

betonu i połączonej z szyną za pomocą 

sprężystej warstwy materiału o cechach 

elastomeru (np. granulatu gumowego lub 

poliuretanu). Wzbudzenie drgań wkładki 

tłumiącej pochłania część energii 

wymuszającej drgania szyny zgodnie z tzw. 

zasadą masy odsprężynowanej, redukując 

w ten sposób poziom wzbudzanych i 

emitowanych do otoczenia dźwięków (drgań 

powietrznych) w zakresie częstotliwości 

kwalifikowanych jako hałas. 
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Zasada konstrukcji dynamicznego tłumika przyszynowego i 

jego położenia w komorze łubkowej szyny (rozwiązanie 

przykładowe). 

Elementy składowe: 1 – materiał sprężystej otuliny wkładki 

tłumiącej (np. granulat gumowy lub poliuretan), 2 – sprężysta 

klamra dociskowa, 3 – mocowanie tłumika w komorze 

łubkowej szyny za pomocą kleju/pasty kontaktowej 

(opcjonalne), 4 – wkładka tłumiąca (np. stal, beton). 

 



Statyczne tłumiki przyszynowe – 

określane również jako osłony szyjki 

szyny, są stosowane jako elementy 

mocowane z jednej lub z obu stron do szyny 

bez wbudowania w nie dodatkowej masy w 

postaci wkładki tłumiącej. Nie mają one 

bezpośredniego wpływu na zmianę drgań 

szyny i działają na zasadzie „mikroekranu” 

akustycznego, tj. przyległej lub oddalonej w 

niewielkiej odległości od szyny osłony 

pochłaniającej wyemitowane przez szynę 

drgania powietrzne (dźwięki). Efekt redukcji 

poziomu dźwięku jest osiągany na zasadzie 

absorpcji (pochłaniania) zapewnianej przez 

kształt, położenie względem szyny i cechy 

materiałowe (zwłaszcza porowatość).  

REDUKCJA HAŁASU I WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 

Zasada działania statycznego tłumika 

przyszynowego i położenia jego elementów 

względem szyny. Elementy zlokalizowane 

pod stopką szyny stanowią rozwiązanie 

opcjonalne. 
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Tłumiki torowe  
Tłumiki torowe są to wyroby budowlane stosowane jako elementy umieszczane w torze (w płaszczyźnie 

pionowej umiejscowione pomiędzy główką i stopką szyny). Możliwe są następujące położenia tłumików 

torowych: 

 w strefie osi toru (pomiędzy szynami), określane jako „tłumiki torowe środkowe”,  

 w strefie na zewnątrz toru, określane jako „tłumiki torowe boczne”, 

 na międzytorzu określane jako „tłumiki międzytorowe” (umieszczane opcjonalnie).  

Tłumiki torowe są przeznaczone głównie do stosowania w bezpodsypkowych konstrukcjach nawierzchni 

szynowych. Są one niekiedy określane także jako „absorbery torowe” ze względu na wykorzystywaną w 

ich działaniu zasadę pochłaniania (absorpcji) oraz rozproszenia (odbicia, refleksji) dźwięku emitowanego 

głównie przez tarczę koła i szyjkę szyny. Ich właściwości tłumiące dźwięk są zapewniane przez kształt 

górnej powierzchni płyty tłumika, położenie wysokościowe względem płaszczyzny główek szyn i cechy 

materiałowe (zwłaszcza porowatość).  



Badanie skuteczności tłumików akustycznych 
Prędkość zanikania drgań wzdłuż szyny 

Prędkość zanikania amplitudy drgań wzdłuż szyny swobodnie podpartej, określana również jako 

współczynnik zanikania drgań wzdłuż szyny) (TDR – skrót od ang. Track Decay Rate), zarówno 

amplitudy pionowej, jak i poprzecznej fali zanikającej w toku szynowym w kierunku wzdłuż toru. 

Prędkość zanikania jest wyrażana jako tercja (1/3 oktawy) w decybelach na metr (dB/m) i służy 

do określenia poziomu tłumienia drgań w funkcji odległości od punktu ich wzbudzenia. Prędkość 

zanikania drgań wzdłuż szyny jest podstawowym parametrem stosowanym do oceny 

skuteczności działania dynamicznych tłumików przyszynowych metodą STARDAMP. 

Podstawowym założeniem metody STARDAMP jest przyjęcie, że mierzona prędkość zanikania 

drgań szyny (wartości współczynnika TDR zanikania drgań wzdłuż szyny), generujących hałas 

(dźwięk), zależy od cech materiałowo-konstrukcyjnych zastosowanego dynamicznego tłumika 

przyszynowego, który działa zgodnie z zasadą amortyzatora. Zasada ta w przełożeniu na 

działanie dynamicznego tłumika przyszynowego oznacza, że zwiększenie prędkości powrotu 

szyny wzbudzonej do drgań do jej pierwotnego położenia zmniejsza emitowanie przez szynę 

dźwięków do otoczenia, a tym samym zmniejsza hałas z tym związany. 

REDUKCJA HAŁASU I WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 



Badanie skuteczności tłumików akustycznych 

REDUKCJA HAŁASU I WIBRACJI OD RUCHU KOLEJOWEGO 

Badanie współczynnika tłumienia dodanego (izolacyjności akustycznej) statycznych 

tłumików przyszynowych 

Na stanowisku badawczym odcinek toru o ustalonej konstrukcji nawierzchni drogi szynowej 

jest wzbudzany młotkiem modalnym poprzez przyłożenie siły wzbudzenia do główki szyny w 

kierunku pionowym i poziomym. Emitowany poziom dźwięku jest mierzony za pomocą 

mikrofonu umiejscowionego obok stanowiska badawczego. Pomiary powtarza się po 

zainstalowaniu na toku szynowym statycznego tłumika przyszynowego na identycznym 

stanowisku badawczym. 

Dla każdego pomiaru tworzona jest funkcja przenoszenia FRF ze stosunku ciśnienia 

akustycznego mikrofonu do drgań szyny na jej główce. 

Współczynnik tłumienia dodanego (izolacyjności akustycznej) jest obliczany na podstawie 

stosunku funkcji przenoszenia szyny z tłumikami przyszynowymi (osłonami szyjki szyny) i 

bez nich (układ referencyjny) 

Zasada przeprowadzenia badania 

współczynnika IL (tłumienia dodanego - 

izolacyjności akustycznej) statycznych 

tłumików przyszynowych (wszystkie 

wymiary w mm). Elementy składowe: a – 

miejsce impulsu od uderzenia młotka 

modalnego w pionie i w poziomie; b – 

mikrofon w odległości 1 m na wysokości 

powierzchni tocznej główki szyny 



SZLIFOWANIE SZYN – REDUKCJA HAŁASU I WIBRACJI 

ZUŻYCIE FALISTE SZYN – GŁOWNA PRZYCZYNA EMISJI 
WIBRACJI I HAŁASU OD RUCHU POCIĄGÓW 

USUWANIE ZUŻYCIA FALISTEGO SZYN POPRZEZ SZLIFOWANIE TECHNIKĄ 
ROTACYJNĄ  

 

REDUKCJA HAŁASU OD RUCHU KOLEJOWEGO 

Politechnika Warszawska  - Wydział Inżynierii Lądowej 

 STUDIA PODYPLOMOWE "ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFRASTRUKTURALNYMI W BUDOWNICTWIE 

KOLEJOWYM„ 



REDUKCJA HAŁASU OD RUCHU KOLEJOWEGO 

 

 

 

SZLIFOWANIE 

SZYN 

TECHNIKĄ 

ROTACYJNĄ 



65 

TECHNOLOGIE PROFILACJI SZYN  
FREZOWANIE  I  SZLIFOWANIE 

Procedura o 2 głównych krokach 

 Krok 1: Frezowanie 

 - SF02 W-FS Truck: 1 agregat (na każdym toku szynowym) 

- SF03 W-FFS: 2  agregaty (na każdym toku szynowym) 

Krok 2: Szlifowanie 

- SF02 W-FS Truck: 1 agregat (na każdym toku szynowym) 

 

- SF03 W-FFS: 2  agregaty (na każdym toku szynowym) 

SF02 W-FS Truck: Agregaty frezujący i szlifujący główkę szyny 

Kierunek pracy 
 

SF02 W-FS Truck 

SF03 W-FFS 
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Koło frezujące 

Kolo szlifujące 

Frezowanie obwodowe 

• Widok finalny faz profilacji : 

1. Główka szyny przed profilacją 

2. Widok po frezowaniu 

3. Widok po szlifowaniu 

Koło szlifujące z 

chwytakiem 

opiłków 

1 2 3 

Kierunek pracy maszyny 
 

TECHNOLOGIE  PROFILACJI SZYN  
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Widok końcowy po 5 przejściach frezarki i równoczesnym szlifowaniu powierzchni 

Wykres pokazujący warstwy usuwanego metalu 

TECHNOLOGIA  PROFILACJI SZYN  
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Widok po 1 przejściu frezarki Widok końcowy po 2 przejściach frezarki 

Obniżony punkt zgrzeiny po1 przejściu frez. Obniżony punkt zgrzeiny po 2 przejściach ze szlifowaniem 

powierzchni 
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