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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Jarosław Petrus
Subway in Warsaw – 20 years of operation for the city and its residents
Abstract: It has been already 20 years since the first Warsaw me-
tro stations have been opened. This mean of transport has brought 
significant changes in travelling in the capital for its residents. It 
is a good opportunity to remind the origin of construction of the 
Warsaw subway and present details of its functioning. The Warsaw 
underground rail system consists of two lines: M1 and the central 
section of the M2. Although the Warsaw subway has only or as 
much as 20 years, first decision of its construction was taken alre-
ady in 1925. Unfortunately, the crisis and outbreak of the Second 
World War blighted the building plans, which came back in 1951. 
However, again the investment has not been completed – construc-
tion was given up in 1957. It was only in 1983 when, on the basis of  
the resolution of the national government, the subway’s construc-
tion started again. The first stations of the M1 line were put into use 
in 1995, and the construction of the entire first line was completed 
thirteen years later. The construction of the central section of the 
second line M2, running under the Vistula river started in 2010. 
The work has been completed in 2015. Nowadays, around 500 000 
passengers use daily an underground communication, considering 
it as the fastest and most convenient way of travelling around the 
capital. Taking into consideration a great interest in this mean of 
communication, the authorities of Warsaw Metro work very hard to 
continuously enhance comfort and safety of passengers. 
Key words:  subway, Warsaw subway, first metro/subway line, se-
cond metro/subway line

Krzysztof Stypuła, Krzysztof Kozioł 
Experience from Warsaw’s subway in the reference  to the protection of buil-
dings and people in buildings against vibrations
Abstract: The article concerns problem of the effect of vibrations gene-
rated by the subway in nearly buildings and people in these buildings. 
Laws, guidelines and regulations by standards on these issues are pre-
sented. The algorithm protection of buildings and people in buildings 
developed on the basis of experience from Warsaw’s subway operation 
is given. The technical ways to reduce vibration generated by metro and  
methodology used in the design of the vibroisolation of the rail surface 
on the Bielany section of 1st subway line in Warsaw are discussed. At 
the end conclusions for implementation of subway in Cracow in the 
reference to the dynamic influences on buildings (including historic bu-
ildings) and on the people living in these buildings are given. Examples 
of many historical cities where underground transport works prove that 
underground is not a threat to monuments and historic character of 
these cities. Proper design of vibroisolation eliminates the problem of 
excessive vibrations impact of the subway on buildings and on people 
in buildings, even in the case of shallow subway as it is in Warsaw. It 
can therefore be assumed that in case of the construction of subway in 
Cracow these problems also can be successfully resolved.
Key words: transport vibrations, subway, vibroisolation

Wojciech Grodecki, Anna Siemińska-Lewandowska
Methods of constructing of metro tunnels in soils
Abstract: In the article the methods of construction of metro tun-
nels (running tunnels and stations) in soils are described. Regarding 
the development of the 2nd metro line in Warsaw and the plans of 
construction of metro networks in other Polish cities, f.i.   Wrocław 
and Cracow, the advantages of underground solutions in relation 
to surface transportation systems are presented. The cut-and cover 
methods (Milan method and soldier pile wall method) of construc-
tion of running tunnels and stations in buildup areas are presen-
ted, in this case solutions of dealing with underground water are 
also shortly mentioned. As an alternative method of construction 
of running tunnels to open surface methods the mechanized tunnel 
boring methods are described. Earth pressure balance (EPB) and 
slurry shield tunnel boring machines (TBM) construction schemes 
and procedures are described in the detail. Finally, examples of deep 
underground metro stations built in dense urban areas are presented 
and discussed.
Key words: subway, tunnel, construction of subway, construction 
of  tunnels 

Krzysztof Stypuła, Tadeusz Tatara
Selected results of researches on the influence of vibrations generated by tram  
on buildings in Cracow
Abstract: The first part of the article refers to the research on vibra-
tions of selected historical buildings located in the centre of Krakow. 
The vibrations were caused by passages of different types trams near 
the structures. Harmfulness of vibration for the structures as well as 
the influence on people staying in the buildings have been perfor-
med with recorded components of acceleration vibrations according 
to the procedures described in Polish standards. The studies have 
shown a significant level of influence on the historic buildings de-
pending on the type of tram.  Vibration level has been significantly 
reduced after applying vibro-isolation selected on the basis of nume-
rical simulation. It has also been presented the exceeding limits of 
perceiving of vibrations by people in buildings. 
The second part of the article refers to the assessment of the effec-
tiveness of the applied solution for the tram track due to the level 
of induced vibrations and their harmfulness for the construction 
of a residential building, located in the immediate vicinity of the 
track. Vibration measurements of the building before and after 
the track repair have been compared.  The impact of run speed of 
various types of trams on vibration level induced in the residential 
building has been also specified on the basis of analysis of the vi-
bration records. Mathematical relations describing dependences of 
the maximum values of the horizontal and vertical components of 
vibration acceleration measured at ground-level building as func-
tions of trams’ speed and the coefficients of the trend line have 
been defined.
Key words: transport vibrations, research on vibration, tram
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Andrzej Szarata 
The methodology of the strategic survey for the transport system development 
in urban areas
Abstract: The article presents procedure which should be ap-
plied during evaluation process of the transport system develop-
ment within urban areas. The article defines the development 
projects and pointed out the process of their creation, from the 
conceptual solution to multivariate analysis. The role of the ba-
seline scenario and the necessity of its precise definition to run 
comparative analyzes were described. Transport simulation mo-
dels play  an important role allowing to test variants and choose 
the desired solution. The article presents also the structure of 

the most commonly used four stage approach, with particular 
emphasis on the role of the Comprehensive Travel Studies in the 
process of its development. It is also emphasized that an impor-
tant role is played by the model verification process and evalu-
ation of its quality. Attention was also drawn to the possibility of 
calibration modules application, but at the same time dangers in 
their uncritical application was pointed. In the conclusion multi-
-criteria analysis as a tool to support decision-making process has 
been demonstrated.
Key words: infrastructural investment, analysis of functional effi-
ciency, demand modelling and forecasting
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JARoSłAW PeTRuS 
mgr inż., Metro Warszawskie Sp. z o.o.,  
ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa,  
tel. 22 655 44 00,  
e-mail: j.petrus@metro.waw.pl Metro w Warszawie – 20 lat działalności 

dla miasta i jego mieszkańców1

Streszczenie. Mija właśnie 20 lat, od kiedy oddano do użytku warsza-
wiaków pierwsze stacje metra, środka transportu, który znacząco wpły-
nął na sposób przemieszczania się mieszkańców stolicy. Jest to dobra 
okazja, aby przypomnieć jak powstawało warszawskie metro i przybliżyć 
tajniki jego funkcjonowania. Warszawski system kolei podziemnej skła-
da się z dwóch linii: M1 i centralnego odcinka M2. Chociaż warszaw-
skie metro ma tylko i aż 20 lat, to pierwsza uchwała o jego budowie 
została podjęta już w 1925 roku. Niestety, kryzys  oraz wybuch II woj-
ny światowej zniweczył plany budowy, do których  powrócono w 1951 
roku. Jednak i tym razem inwestycja nie została zakończona – budowę 
zarzucono w 1957. Dopiero w roku 1983 na mocy rządowej uchwa-
ły budowa metra ruszyła ponownie.  Pierwsze stacje linii M1 oddano 
do użytku w 1995 roku, a budowa całości pierwszej linii zakończyła się 
trzynaście lat później. W 2010 roku rozpoczęto budowę centralnego od-
cinka drugiej linii przebiegającej pod Wisłą. Prace ukończono w 2015 
roku. Obecnie z komunikacji podziemnej korzysta około 500 tys. pasa-
żerów dziennie, uznając ją za najszybszy i najwygodniejszy sposób prze-
mieszczania  się po stolicy, a władze spółki Metro Warszawskie widząc 
ogromne zainteresowanie tym środkiem transportu, dokładają wszelkich 
starań, by ciągle podnosić komfort i bezpieczeństwo jazdy pasażerów.
Słowa kluczowe: metro, metro warszawskie, pierwsza linia metra, 
druga linia metra

Historia budowy metra w Warszawie
Historia budowy metra w Warszawie rozpoczęła się 
w 1925 roku, kiedy to władze miasta Warszawy podję-
ły uchwałę o opracowaniu projektu kolei podziemnej. 
Niestety, trzeba było czekać 25 lat na rozpoczęcie prac. 
W roku 1950 rząd PRL podjął uchwałę o budowie metra  
w Warszawie. Prace budowlane realizowane w oparciu o ra-
dzieckie technologie budowy metra głębokiego od same-
go początku napotykały na duże problemy. W roku 1953 
ograniczono budowę do odcinka doświadczalnego.

W roku 1957 roboty przy budowie metra ostatecznie 
przer wano, choć można spotkać schematy metra warszaw-
skiego z lat sześćdziesiątych (rys. 1). Minęło kolejnych 26 
lat i w roku 1983 ponowne rozpoczęto budowę I linii me-
tra. Tym razem budowa zakończyła się sukcesem. Od 1995 
roku stopniowo uruchamiane były kolejne odcinki I linii 
metra (rys. 2).

etapy budowy I linii
Kalendarium budowy pierwszej linii metra przedstawia się 
następująco:

•	 7 kwietnia 1995 –  oddanie do eksploatacji pierwszego 
odcinka metra o długości 11 km, od stacji „Kabaty” do 
stacji „Politechnika”;

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015.

Rys.1.  
Schemat sieci metra 
z 1969 r.

Rys. 2. 
Przebieg I linii metra

•	 1998 – przekazanie do ruchu następnego odcinka 
metra długości 1,5 kilometra do stacji „Centrum”;

•	 2001 – oddanie do ruchu 1,7 kilometra odcinka me-
tra do stacji „Ratusz” przy pl. Bankowym;

•	 20 grudnia 2003 – uruchomienie odcinka metra do 
stacji „Dworzec Gdański”;

•	 8 kwietnia 2005 – uruchomienie odcinka metra do 
stacji „Plac Wilsona”;
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•	 29 grudnia 2006 – uruchomienie odcinka metra do 
stacji „Marymont”;

•	 23 kwietnia 2008 – uruchomienie odcinka metra do 
stacji „Słodowiec”;

•	 25 października 2008 – uruchomienie odcinka metra 
do stacji „Młociny”.

W 2011 roku rozpoczęły się prace związane z budową 
odcinka centralnego II linii metra (rys. 3 i 4).

Docelowo II linia liczyć będzie około 23 kilometry. Na 
zachodnim końcu linii powstanie stacja techniczo-postojo-
wa. Stacja Świętokrzyska jest stacją przesiadkową z I na II 
linię, natomiast stacja Stadion w przyszłości będzie stacją 
obsługującą II i III linię metra.

Działalność metra
Podstawowe obszary działalności Spółki Metro Warszaw-
skie to:

•	 działalność eksploatacyjna – świadczenie usług prze-
wozowych oraz utrzymanie infrastruktury metra;

•	 działalność inwestycyjna – pełnienie funkcji inwesto-
ra zastępczego przy realizacji inwestycji związanych 
z budową linii metra; należy zaznaczyć, że działalność 
inwestycyjna nie ogranicza się do budowy obiektów 
metra (tunele, stacje); to również rozbudowa lub mo-
dernizacja infrastruktury miejskiej – budowa nowej 
infrastruktury podziemnej, budowa nowych ulic lub 
rewitalizacja istniejących;

•	 działalność komercyjna – wynajem powierzchni han-
dlowych, powierzchni reklamowych, odpłatne udo-
stępnianie infrastruktury teletechnicznej, udostępnia-
nie obiektów metra jako planów zdjęciowych filmów 
reklamowych i fabularnych.

Podstawowa działalność – przewozy pasażerskie realizo-
wane są taborem stanowiącym własność spółki (fot. 1).

W inwentarzu Spółka Metro Warszawskie posiada 75 
pociągów sześciowagonowych, w tym:

• 15 pociągów serii 81 (starego typu),
• 7 pociągów serii 81 (nowego typu),
• 18 pociągów typu Metropolis,
• 35 pociągów typu Inspiro.

Na przestrzeni 20 lat wielkość przewozów wzrosła po-
nad siedmiokrotnie – od 20 milionów w roku 1995 do 147 
milionów w 2014. Po uruchomieniu w 2008 roku całej I li-
nii wielkość przewozów ustabilizowała się (rys. 5).

Rys. 3.  Odcinek centralny II linii metra

Rys. 4. Przebieg II linii metra

Fot. 1. Tabor metra

Rys. 5. Zestawienie wielkości przewozów pasażerskich w latach 1995 – 2014
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Metro Warszawskie – założenia i rzeczywistość
Podstawą do projektowania I linii metra były założenia 
techniczno-ekonomiczne, opracowane w 1982 roku. Jak 
prognozy z 1982 roku sprawdzają się w rzeczywistości? 

Wykres (rys. 6) prezentuje obciążenie stacji pasażerami 
(liczba pasażerów wsiadających) w godzinie szczytu poranne-
go. Widać niedoszacowanie stacji „Politechnika”, „Ratusz–
Arsenał” i „Młociny” oraz znaczne przeszacowanie stacji od 
„Wilanowskiej” do „Pole Mokotowskie” oraz stacji odcinka 
bielańskiego. Stacja „Młociny” jest dwukrotnie bardziej ob-
ciążona w stosunku do założeń pierwotnych. Natomiast sta-
cja „Ratusz–Arsenał” jest blisko dwukrotnie bardziej obcią-
żona w stosunku do pierwotnych prognoz.

Nie bez znaczenia dla takiej rozbieżności mają zmiany 
układu komunikacji naziemnej i zmiana lokalizacji węzłów 
przesiadkowych (np. przeniesienie węzła z okolic stacji 
„Marymont” do stacji „Młociny”, uruchomienie II linii me-
tra zmieniające obciążenie stacji „Świętokrzyska”).

Patrząc na wykres z rysunku 6, można zadać pytanie: Czy 
infrastruktura metra jest racjonalnie wykorzystana, skoro wiele sta-
cji projektowanych było na znacznie większe obciążenie niż występu-
je obecnie? Odpowiedź na to pytanie, po przeanalizowaniu 
danych z innych krajów Europy, jest jedna – infrastruktura 
metra w Warszawie jest racjonalnie wykorzystana.

Warszawa zajmuje pod kątem liczby przewożonych pa-
sażerów 26. miejsce w Europie (wliczając do naszego kon-
tynentu Baku, stolicę Azerbejdżanu i Tbilisi, stolicę Gruzji). 
Wyprzedzamy m.in. Stambuł, Amsterdam, Oslo, Sofię, Hel-
sinki czy Kopenhagę.

Odnosząc liczbę przewożonych pasażerów do liczby sta-
cji i długości linii, Metro Warszawskie plasuje się odpo-
wiednio na trzecim i siódmym miejscu wśród 16 wymienio-
nych eksploatacji metra (tab. 1).

Metro Warszawskie – dla stolicy i jej mieszkańców
Metro w Warszawie to nie tyko środek służący do prze-
mieszczania się z punktu A do punktu B milionom pasaże-
rów rocznie. Metro stało się trwałym elementem życia sto-
licy – miejscem spotkań, promocji kultury i sztuki (fot. 2) 
czy miejscem codziennych zakupów.

Metro wyznaczyło również kierunki rozwoju stolicy. 
Tereny wokół metra stały się niezwykle atrakcyjne dla in-
westorów. Południowy obszar w rejonie stacji „Kabaty” 
z terenu typowo rolniczego przeistoczył się w znaczącą 
dzielnicę mieszkaniową (fot. 3). 

Rys. 6. Porównanie zakładanego i rzeczywistego obciążenia stacji metra w godzinie szczytu 
porannego

Tabela 1 
   Ranking obciążenia stacji i wielkości przewozów na km linii   

w krajach europejskich
Lp.  roczne obciążenie pasażerami stacji metra roczne obciążenie pasażerami kilometra linii

1 Moskwa Praga

2 Praga Budapeszt

3 Warszawa Moskwa

4 Budapeszt Rzym

5 Ateny Paryż

6 Rzym Wiedeń

7 Wiedeń Warszawa

8 Paryż Ateny

9 Londyn Bruksela

10 Bruksela Berlin

11 Berlin Lizbona

12 Lizbona Barcelona

13 Madryt Londyn

14 Barcelona Madryt

15 Kopenhaga Kopenhaga

16 Amsterdam Amsterdam

Fot. 2. Galeria na stacji „Marymont” – miejsce promocji młodych artystów Fot. 3. Zmiana otoczenia stacji metra „Kabaty” (Ursynów)
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Charakterystycznym przykładem jest również północna 
część dzielnicy Bielany, przed uruchomieniem metra po-
strzegana przez deweloperów jako trzecia lub czwarta przy 
wyborze lokalizacji inwestycji. Obecnie tereny w sąsiedz-
twie stacji „Młociny” są jednym wielkim placem budowy.

Badania prowadzone przez firmy deweloperskie poka-
zują, że cena m2 mieszkań w bezpośrednim sąsiedztwie me-
tra (do 400 m od metra) w stosunku do ceny m2 mieszkań  
w innych lokalizacjach w tej samej dzielnicy są wyższe o 7 
do 21%. Największe dysproporcje występują w dzielnicy 
Ursynów i Żoliborz.

Tereny wzdłuż planowanego przebiegu II linii metra już 
teraz budzą duże zainteresowanie deweloperów.

Metro Warszawskie – niezawodność i bezpieczeństwo
Podstawowe cele działalności eksploatacyjnej – niezawodność 
oraz bezpieczeństwo ruchu pasażerskiego są konsekwentnie 
realizowane od pierwszych dni eksploatacji metra.

Całodobowy nadzór nad ruchem sprawowany przez 
pracowników centralnej dyspozytorni (fot. 5), rozbudowa-
ny system monitoringu wizyjnego, systemy sygnalizacji pa-
sażerów i sprawny system łączności gwarantują wysoki po-
ziom bezpieczeństwa pasażerów oraz sprawne prowadzenie 
ruchu.

Infrastruktura metra oraz procedury działania uwzględ-
niają możliwość przeciwdziałania lub ograniczania skut-
ków, zarówno zjawisk atmosferycznych (gwałtowne opa-
dy), awarii i katastrof w otoczeniu metra (awarie miejskiej 
sieci energetycznej, awarie wodociągowe), jak również dzia-
łań o charakterze terrorystycznym (fot. 6 i 7). 

Służby metra są przygotowane do współdziałania z wy-
specjalizowanymi jednostkami w przypadku tego typu za-
grożeń. Zakładowa Służba Ratownicza, Służba Ochrony 
Metra prowadzą działania zabezpieczające do czasu przyby-
cia służb państwowych.

Metro Warszawskie od początku działalności kładło na-
cisk na poziom jakości świadczonych usług przewozowych, 
jak również na bezpieczeństwo i wysoką jakość obsługi pa-
sażera. Efekty tych działań są zauważane i doceniane przez 
pasażerów. Ilustrują to wyniki corocznego badania opinii 
pasażerów. Od 10 lat utrzymujemy ponad 90-procentowy 
udział opinii pozytywnych (rys. 7).

Fot. 4. Zmiana otoczenia stacji metra „Młociny” (Bielany)

Fot. 5. Centralna dyspozytornia

Fot. 6.
Zalana stacja „Stokłosy” (na zewnątrz)

Fot. 7. Zalana stacja „Stokłosy” (wewnątrz)Rys. 7. Ogólna ocena usług oferowanych przez Metro Warszawskie
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Fot. 8. System oznakowania dotykowego w metrze warszawskim Fot. 9. Podpory wibroizolacyjne

Przeciętne parametry systemów zelektryfikowanego  
transportu miejskiego

system
częstotliwość  
kursowania 

poć./h

górna granica  
przewozów  
tys. pas./h

przeciętna  
prędkość km/h

jednostkowe  
zużycie energii  

Wh/t km

metro 60 60 35–45 50–80

tramwaj 60–70 15 15–20 70–120

tramwaj 
szybki 40 20 20–30 60–100

Nie bez znaczenia dla pozytywnego wizerunku metra 
war szawskiego są działania na rzecz poprawy obsługi osób 
niepełnosprawnych.

Konsekwentne działania pozwoliły na opracowanie 
i wdrożenie systemowych rozwiązań oznakowania dotyko-
wego (fot. 8) miejsc niebezpiecznych w obiektach obsługi 
pasażerów transportu szynowego. Wzorce, opracowane przy 
ścisłej współpracy z organizacjami osób niepełnosprawnych, 
wdrożone w metrze z powodzeniem są wykorzystywane na 
dworcach kolejowych (np. Warszawa Centralna, Warszawa 
Śródmieście).

Metro Warszawskie prowadzi również, we współpracy 
z ośrodkami naukowymi (Politechnika Krakowska, Poli-
technika Warszawska), działania zmierzające do ogranicze-
nia oddziaływania dynamicznego ruchu pociągów na zabu-
dowę w otoczeniu linii metra oraz mieszkańców.

System monitoringu, zbudowany we współpracy z Poli-
techniką Krakowską, funkcjonujący na I linii i uruchamiany 
na linii II, na bieżąco informuje o poziomie drgań generowa-
nych przez pociągi i pozwala wyeliminować z ruchu pociągi 
generujące nadmierne drgania. 

W oparciu o badania Politechniki Krakowskiej został 
opracowany i wdrożony system podpór wibroizolacyjnych 
(fot. 9), których zastosowanie w torach I linii ogranicza od-
działywania dynamiczne generowane przez ruch pociągów.

Powszechne stało się również stosowanie mocowania 
szyn z systemem podpór blokowych oraz mat wibroizola-
cyjnych, szczególnie w rejonach przechodzenia tunelu me-
tra w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy.

Podsumowanie
Metro warszawskie, pomimo wielu przeszkód, funkcjonu-
je, i od 20 lat służy mieszkańcom stolicy. Konsekwentne 
działania władz stolicy, pomimo pojawiających się opinii 
i ekspertyz podważających zasadność realizacji kolei pod-
ziemnej w Warszawie, zapewniły mieszkańcom sprawny 
środek transportu, zyskujący wysokie uznanie pasażerów. 

Wśród wielu czynników decydujących o wyborze metra 
jako środka transportu należy również brać pod uwagę 
czynniki eksploatacyjne (tab. 2).

Pomimo upływu dwudziestu lat funkcjonowania me-
tro w War szawie wzbudza nieustanne zainteresowanie za-
równo mediów, jak i mieszkańców Warszawy. Wszelkie 
działania władz stolicy i spółki Metro Warszawskie, mają-
ce na celu rozwój lub usprawnienie funkcjonowania me-
tra są szeroko komentowane  w mediach i na portalach 
społecznościowych. Liczne propozycje działań poprawia-
jących obsługę pasażerów i krytyczne komentarze doty-
czące funkcjonowania metra  są czynnikiem motywują-
cym Spółkę do ustawicznego doskonalenia świadczonych 
usług.  

Dwadzieścia lat działalności  przewozowej w pełni po-
twierdziło wysoką wydajność metra jako środka transportu 
publicznego, jego szybkość i bezpieczeństwo. 

Literatura
1. Materiały analityczne i fotograficzne Spółki Metro War-

szawskie.
2. Nowoczesne rozwiązania w technologii budowy metra i możliwości 

ich zastosowania na II linii metra, Politechnika Warszawska, 
październik 2010. 

3. Marcin Krasoń, Mieszkania przy metrze droższe o kilkanaście pro-
cent, Home Broker, listopad 2014.

4. Założenia techniczno-ekonomiczne budowy I linii metra 
w Warszawie, BP Metroprojekt, 1982.

Tabela 2   
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Doświadczenia z metra w Warszawie  
w zakresie ochrony budynków i ludzi  
w budynkach przed drganiami1

Streszczenie. Artykuł dotyczy problemu wpływu drgań generowa-
nych przez metro na blisko położone budynki i na ludzi w tych bu-
dynkach. Wymieniono ustawy, wytyczne oraz uregulowania normowe 
dotyczące tych zagadnień. Podano algorytm ochrony budynków i lu-
dzi w budynkach opracowany na podstawie doświadczeń z funkcjono-
wania metra w Warszawie. Wymieniono techniczne sposoby obniżenia 
poziomu drgań generowanych przez metro oraz przedstawiono me-
todykę zastosowaną podczas projektowania wibroizolacji nawierzchni 
szynowej na bielańskim odcinku I linii metra w Warszawie. Na koniec 
podano wnioski dotyczące możliwości wykonania metra w Krakowie 
z uwagi na wpływy dynamiczne na budynki (w tym budowle zabytko-
we) oraz na ludzi przebywających w tych budynkach. Przykłady wielu 
historycznych miast, w których funkcjonuje komunikacja podziemna 
świadczą o tym, że metro nie stanowi zagrożenia dla zabytków oraz 
zabytkowego charakteru tych miast. Metro jest „ekologicznym” środ-
kiem transportu. Jedyne zanieczyszczenie jakie emituje na zewnątrz 
stanowią drgania generowane przejazdami pociągów. Prawidłowe za-
projektowanie wibroizolacji pozwala wyeliminować problem nadmier-
nego wpływu drgań metra na budynki i na ludzi w budynkach, nawet 
w przypadku metra płytkiego, tak jak to ma miejsce w Warszawie. 
Można zatem przyjąć, że w przypadku budowy metra w Krakowie 
problem drgań może zostać z powodzeniem rozwiązany, a krakowskie 
zabytki ani mieszkańcy Krakowa nie ucierpią z tego powodu.
Słowa kluczowe: drgania transportowe, metro, wibroizolacja

Wprowadzenie
Metro (fr. métro, skrót od métropolitain = stołeczny) to sys-
tem bezkolizyjnej kolei miejskiej, której linie są prowadzo-
ne głównie pod ziemią (ang. underground, niem. U-Bahn). 
Tunele metra są budowane kilka (metro płytkie) lub kilka-
naście, a nawet 20–30 metrów (metro głębokie) pod po-
wierzchnią terenu.

Spośród wszystkich środków transportu miejskiego me-
tro jest najbardziej „ekologiczne”. Nie produkuje spalin, 
nie zanieczyszcza wody ani gleby wyciekami produktów 
ropopochodnych, a jeśli jedzie w podziemnym tunelu to 
także nie emituje hałasu. 

Na etapie budowy metra jedynymi zagrożeniami dla 
istniejącej zabudowy są ewentualne ruchy powierzchni 
(osiadania) gruntu podczas drążenia tuneli oraz wykonywa-
nia stacji, a także wpływ na budynki drgań wywołanych 
niektórymi pracami budowlanymi np. wbijaniem w grunt 
ścianek szczelnych lub pali.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: K. Stypuła 
50%, K. Kozioł 50%.

Jedynym zagrożeniem po oddaniu metra do eksploata-
cji może być wpływ drgań generowanych przejazdami po-
ciągów metra na konstrukcję budynków i na ludzi przeby-
wających w tych budynkach [1, 2]. W przypadku metra 
płytkiego czasami może towarzyszyć tym wpływom tzw. 
hałas materiałowy (hałas wtórny), emitowany przez ele-
menty konstrukcyjne budynku (ściany, stropy), które 
wprawione w drgania działają jak membrany głośników, 
wydając niskie dźwięki – rysunek 1.

Rodzi się zatem pytanie: czy drgania związane z funkcjo-
nowaniem metra w takich miastach jak Kraków nie będą 
powodować uszkodzeń zabytkowej zabudowy? Często pod-
noszone są wątpliwości, czy nie zostanie naruszony zabytko-
wy charakter miasta, w tym – czy nie zostanie on zakłócony 
nowymi budowlami wejść do stacji metra. Odpowiedź może 
być dwojaka: przez podanie przykładów z innych miast o za-
bytkowym charakterze posiadających linie metra albo przez 
przekazanie naszych rodzimych doświadczeń w zakresie 
ochrony budynków i ludzi w budynkach przed drganiami 
generowanymi przez metro w Warszawie.

Metro od lat funkcjonuje w wielu miastach o zabytkowej 
zabudowie, nie naruszając ich zabytkowego charakteru ani 
nie uszkadzając historycznych budowli. A oto kilka spekta-
kularnych przykładów. Metro w Wiedniu (U-Bahn Wien) 
jest jednym z najstarszych systemów metra w Europie, jego 
początki sięgają 1898 roku, kiedy to uruchomiono szybką 
kolej miejską (premetro). Stale rozbudowywane, ma obecnie 
5 linii o łącznej długości 78,4 kilometrów (104 stacje), z któ-
rych trzy przecinają się pod zabytkową zabudową w okolicy 
Karlsplatz, a dwie przebiegają bezpośrednio pod zabytkową 
katedrą św. Stefana (Stephansdom). 

Rys. 1. Schemat propagacji drgań z tuneli metra i idea hałasu materiałowego
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W Atenach najstarsza linia podziemnej szybkiej kolei 
miejskiej działa od 1904 roku i przecina starożytną Agorę 
Grecką w okolicy stacji Monastiraki. W 2000 roku otwar-
to dwie nowe linie metra, które krzyżują się z pierwszą 
linią w tym właśnie zabytkowym centrum. Ogółem obec-
nie w Atenach są trzy linie metra o łącznej długości 77 
kilometrów i o 65 stacjach.

Pierwszą linię metra uruchomiono w Paryżu w 1900 
roku. Obecnie jest tam 16 linii, o łącznej długości 215 kilo-
metrów (301 stacji). Jest większe niż metro w Berlinie 
(10 linii, 173 stacje oraz 146 kilometrów), a także ma wię-
cej linii i stacji niż metro w Londynie (11 linii, 274 stacji 
oraz 408 kilometrów). Metro paryskie obsługuje jedynie 
stacje centrum miasta, w dużej mierze zabytkowe, bowiem 
na przedmieściach działa tzw. RER (Szybka Sieć Regionalna). 
I tak można by dalej wymieniać korzystające z metra za-
bytkowe miasta, których autentyzm jest ściśle chroniony: 
Barcelona, Bruksela, Budapeszt, Londyn, Genua, Mediolan 
(La Scala), Norymberga, Praga, St. Petersburg, Sztokholm, 
Rzym itd. Na marginesie warto dodać, że najstarsze obiek-
ty metra same stają się zabytkami i wchodzą do naszego 
dziedzictwa kulturowego. Dla przykładu paryskie metro 
słynie ze sztuki kutego żelaza. Do dziś istnieje 86 secesyj-
nych wejść do metra zaprojektowanych przez Hectora 
Guimarda, objętych obecnie ochroną konserwatorską. Rów-
nież w innych krajach wystrój, szczególnie stacji metra, sta-
nowi często swoiste dzieło sztuki.

Jak wynika z powyższych przykładów, metro może fun-
kcjo nować w zabytkowej zabudowie miejskiej, przy czym 
istotna jest ochrona tej zabudowy i jej mieszkańców przed 
nadmiernym wpływem drgań generowanych przejazdami 
pociągów metra. Autorzy, zajmujący się przez wiele lat roz-
wiązywaniem tego typu problemów w przypadku metra 
w Warszawie (por. [3–10]), przedstawiają poniżej wybrane 
doświadczenia z tego zakresu.

uregulowania normowe i wytyczne
Jak już wspomniano, wpływ drgań na konstrukcję obiek-
tów budowlanych i na ludzi przebywających w budynkach 
jest w praktyce jedynym problemem ochrony środowiska 
związanym z komunikacją podziemną. Dlatego, budując 
metro, a następnie go eksploatując, należy w tym zakre-
sie spełnić wymagania odpowiednich ustaw, rozporządzeń 
i norm.

Wśród ustaw należy wymienić:
•	 Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 

kwietnia 2001 (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),
•	 „Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego 

ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko” z dnia 9 listopada 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 
109, poz. 1157),

•	 „Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie” z dnia 13 kwietnia 2007 (Dz.U. z 2007 r., 
Nr 75, poz. 493),

•	 Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 
(Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414).

Już pierwsza z tych ustaw w art. 6 ust. 1 stwierdza: Kto 
podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środo-
wisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu.

Obiekty metra muszą spełniać warunki podane 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerw-
ca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać obiekty metra i ich usytuowanie. 
Kwestię ochrony przed drganiami metra reguluje załącz-
nik 2 do tego rozporządzenia zatytułowany: WYMAGANIA 
W ZAKRESIE OGRANICZENIA WPŁYWU DRGAŃ2. 
Załącznik ten zawiera następujące zapisy:
1. Rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja tunelu i na-

wierzchni torowej, powinny zapewniać zabezpieczenie 
otaczającej zabudowy przed wpływem drgań dynamicz-
nych, z uwzględnieniem wymagań Polskiej Normy  
PN-B-02170:1985 i PN-B-02171:1988. Należy przyjąć 
następujące parametry oceny poprawności rozwiązań 
w zakresie tłumienia drgań:
1) wpływ drgań na konstrukcję budynku – maksymal-

ny wskaźnik odczuwalności drgań – 0,70,
2)  wpływ drgań na ludzi — maksymalny wskaźnik od-

czuwalności drgań – 0,95, gdzie wskaźnik odczu-
walności drgań stanowi stosunek wartości rzeczywi-
stej drgań do wartości dopuszczalnej dla określonych 
częstotliwości.

2. Zasięg obszaru eksploatacyjnych oddziaływań dynamicz-
nych podziemnych odcinków linii metra na otaczającą 
zabudowę, w średnich warunkach gruntowych, w terenie 
płaskim określa się na 40 m od skrajnej ściany najbliższe-
go tunelu lub stacji metra, po obu stronach linii metra.

3. Zasięg obszaru eksploatacyjnych oddziaływań dyna-
micznych naziemnych odcinków linii metra na sąsiednią 
zabudowę jest zależny od warunków lokalnych i powi-
nien zostać określony w poszczególnych przypadkach 
na podstawie analizy specjalistycznej uwzględniającej 
wyniki pomiarów drgań.

4. Podstawowy sposób ochrony sąsiedniej zabudowy 
przed drganiami wywołanymi eksploatacją metra sta-
nowi zaprojektowanie wibroizolacji w konstrukcji na-
wierzchni torowej. Projekt powinien zawierać progno-
zę wpływu drgań na sąsiednią zabudowę po zastoso-
waniu wibroizolacji.

5. Miejsca bezpośredniego sąsiedztwa — przylegania bu-
dynków do konstrukcji obiektów budowlanych metra 
— powinny być zaopatrzone w wibroizolację chroniącą 
budynki przed przeniesieniem się nadmiernych drgań.

6. Zabezpieczenia wibroizolacyjne powinny zostać tak za-
projektowane, aby poziom prognozowanego wpływu 
drgań na ludzi przebywających w budynkach nie prze-
kraczał progu odczuwalności drgań przez ludzi.

7. Linia metra powinna być wyposażona co najmniej 
w dwa punkty pomiaru drgań, zapewniające monitoro-
wanie, w sposób ciągły, poziomu drgań w poziomie pod-
torza i budynkach sąsiadujących z linią metra.

2  Załącznik został przyjęty na wniosek Metra Warszawskiego, na podstawie założeń 
opracowanych przez prof. dr hab. inż. Krzysztofa Stypułę.
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8. W przypadku konieczności wykonywania robót powo-
dujących drgania znaczące dla obiektów budowlanych 
należy:
1) określić zasięg wpływu tych drgań,
2) wykonać prognozę ich wpływu na te obiekty,
3) wykonać ocenę tego wpływu na podstawie pomia-

rów kontrolnych podczas wykonywania robót.

Jak wspomniano w powyższym Rozporządzeniu, zasady 
diagnostyki i kryteria ocen wpływu drgań na konstrukcję 
budynków i na ludzi w nich przebywających zawarte są 
w dwu polskich normach opracowanych w Instytucie 
Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej:

•	 PN-B-02170:1985. Ocena szkodliwości drgań prze-
kazywanych przez podłoże na budynki. 

•	 PN-B-02171:1988. Ocena wpływu drgań na ludzi 
w budynkach.

Podane w tych normach kryteria oceny stanowią pod-
stawę do prawidłowego zaprojektowania zabezpieczeń bu-
dynków i ludzi w nich przebywających przed nadmiernym 
wpływem drgań.

Algorytm ochrony zabudowy przed drganiami metra
W przypadku inwestycji takiej jak metro, ochrona istnie-
jących budynków i ludzi w nich przebywających przed 
wpływem drgań wymaga wykonania w odpowiedniej 
kolejności szeregu prac takich jak: inwentaryzacja sta-
nu technicznego wytypowanych (reprezentatywnych) 
obiektów budowlanych, pomiary dotychczasowych wpły-
wów na te obiekty drgań od istniejącego już transportu 
miejskiego (pomiary tła dynamicznego), prognozy wpły-
wu przyszłych drgań metra na te obiekty i ludzi w nich 
przebywających, a w razie potrzeby zaprojektowanie odpo -
wiednio skutecznych rozwiązań ograniczających te wpły-
wy. Taki algorytm postępowania, opracowany na podsta-
wie doświadczeń zebranych przez autorów podczas pro-
jektowania wibroizolacji metra w Warszawie, przedsta-
wiono na rysunku 2.

 

Techniczne sposoby obniżenia poziomu drgań generowanych 
przez metro
Najbardziej skutecznymi sposobami zmniejszenia wpływu 
drgań generowanych przez metro na otoczenie jest obni-
żenie poziomu emisji drgań z tunelu. Do takich sposobów 
można zaliczyć:

•	 kontrolę stanu szyn metra i szlifowanie szyn,
•	 monitorowanie poziomu drgań generowanych przez 

poszczególne pociągi metra w zależności od stanu kół 
wagonów metra (utrata kolistego profilu kół na sku-
tek zużywania się materiału kół) i reprofilacja kół,

•	 zastosowanie wibroizolacji w konstrukcji nawierzchni 
szynowej.

Szlifowanie szyn jest zabiegiem standardowym w miej-
skim transporcie szynowym (metro, tramwaje). Jednak 
zdecydowanie większe obniżenie wpływów dynamicznych 
metra na sąsiednią zabudowę uzyskuje się w wyniku moni-
torowania poziomu drgań i wymiany lub reprofilacji kół 
wagonów. Bowiem w wyniku zdeformowania kół wpływ 
drgań na budynki, a przede wszystkim na ludzi w tych bu-
dynkach, może wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie. Dlatego 
w warszawskim metrze opracowano3 system monitorowa-
nia wpływu drgań na budynki i na ludzi w tych budyn-
kach. Na I linii metra warszawskiego system został zainsta-
lowany w trzech punktach (w trzech budynkach), a na od-
cinku centralnym II linii metra wykonywany jest w dwóch 
punktach. Na każdy punkt składają się czujniki pomiarowe 
umieszczone w dolnej części budynku, celem oceny wpły-
wu drgań na konstrukcję budynku oraz na stropie w bu-
dynku, celem oceny wpływu drgań na ludzi. Dodatkowy 
czujnik służy do pomiaru drgań w tunelu metra obok dane-
go budynku). Schemat ideowy jednego punktu systemu 
monitorowania drgań w metrze warszawskim przedstawio-
no na rysunku 3.

3 System monitoringu drgań został opracowany przez zespół pracowników Instytutu 
Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. 
K. Stypuły i zrealizowany we współpracy z firmą Neostrain sp. z o.o.

Rys. 2. Harmonogram prac z zakresu ochrony przed drganiami w przypadku inwestycji trans-
portu szynowego

Rys. 3. Schemat ideowy systemu monitoringu drgań w metrze warszawskim A – czujnik do 
pomiaru drgań w tunelu metra, B – czujnik do pomiaru drgań konstrukcji budynku w pozio-
mie posadowienia, C – czujnik do pomiaru drgań stropu budynku
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Rys. 4. Przebieg czasowy drgań pionowych stropu oraz wyniki analizy wpływu tych drgań na 
ludzi przebywających na tym stropie

Rys. 5. Przykładowy wykres rozkładu, w kolejnych dniach, największych wartości z analizy 
wpływu na ludzi w monitorowanym budynku drgań, generowanych przez pociąg o numerze x

Drgania zarejestrowane w budynku podczas każdego 
przejazdu pociągu metra są poddawane analizie wpływu 
drgań na konstrukcję budynku i na ludzi w budynku. 
Przykładową analizę wpływu na ludzi (w tercjowych pa-
smach częstotliwości) przedstawiono na rysunku 4.

Największa wartość uzyskana z analizy jest nanoszona 
na wykres i porównywana z granicami zaznaczonymi na 
tym wykresie (przykładowy wykres na rysunku 5), dając 
informację o konieczności wymiany kół w przypadku prze-
kroczenia tych granic.

Na powyższym wykresie widoczne są zmiany wpływu 
drgań na ludzi w miarę zużywania się kół oraz po wykona-
niu reprofilacji kół.

Kolejnym ważnym krokiem w kierunku ograniczenia 
emisji drgań jest zastosowanie rozwiązań wibroizolacyj-
nych w tunelu metra: w konstrukcji nawierzchni szyno-
wej i w konstrukcji podtorza. W metrze warszawskim na 

I i II linii metra zastosowano system bloków w otulinie 
tzw. EBS (Embedded Block System) – rysunek 6, który 
uzupełniono matą wibroizolacyjną pod płytą torową. 
Zamiast systemu EBS możliwe jest zastosowanie, znane-
go u nas z nawierzchni tramwajowych, systemu szyny 
w otulinie tzw. ERS (Embedded Rail System) – rysunek 7. 
Przykładowo, takie rozwiązanie stosowane jest obecnie m.in. 
w Madrycie również w połączeniu, tam gdzie to koniecz-
ne, z matą wibroizolacyjną pod konstrukcją toru (rysu-
nek 8). Zaletą systemu ERS jest ułatwienie ewakuacji lu-
dzi z tunelu (np. podczas pożaru, wypadku czy zamachu 
terrorystycznego) oraz umożliwienie poruszania się w tu-
nelach metra pojazdów służb medycznych i ratunkowych, 
policji, oddziałów antyterrorystów itp. Zastosowanie do-
datkowo oprócz systemu EBS lub ERS mat wibroizolacyj-
nych pod płytą torową zwiększa skuteczność wibroizola-
cyjną takiego rozwiązania.

Rys. 6. Schemat zastosowanej w metrze warszawskim podpory blokowej w systemie EBS 
EDILON (wg materiałów firmy TINES SA)
1– wibroizolująca otulina bloku, masa zalewowa Edilon Corkelast, 2 – prefabrykowane gniazdo 
bloku podporowego, 3 – betonowy blok podporowy, 4 – sprężysta podkładka wibroizolacyjna 
Edilon Resilient Strip

Rys. 7. System ERS: a) schemat ideowy systemu, b) widok torowiska tramwajowego z tym 
systemem

Rys. 8. Tunel metra w Madrycie z systemem ERS: a) przekrój tunelu (czerwonym kolorem 
zaznaczono matę wibroizolacyjną), b) widok zrealizowanej nawierzchni



13

TransporT miejski i regionalny 07 2015

Zaprojektowanie wibroizolacji nawierzchni metra 
na bielańskim odcinku I linii metra w Warszawie
Sposób postępowania, prowadzący do prawidłowego zabez-
pieczenia budynków i ludzi w budynkach, prześledzić można 
na przykładzie ostatniego (tzw. bielańskiego) odcinka I linii 
metra w Warszawie. Cały odcinek od stacji „Marymont” do 
stacji „Młociny”, o długości około 3,9 kilometra, składa się z 4 
stacji, 4 tuneli szlakowych oraz torów odstawczych. Na jego 
części, tj. od stacji „Słodowiec” do końcowej stacji „Młociny” 
(rys. 9), analizowano konieczność zastosowania wibroizolacji. 
Na rozważanym odcinku, w strefie oddziaływań dynamicz-
nych metra, której zasięg został w Warszawie (metro płytkie) 
określony na 40 metrów (w rzucie poziomym), od ścian ze-
wnętrznych tunelu znalazło się 129 budynków. 36 z nich wy-
brano jako reprezentatywne. We wszystkich 129 budynkach 
wykonano inwentaryzację stanu technicznego ich konstrukcji 
(wraz z fotograficzną dokumentacją uszkodzeń), a następnie 
w budynkach reprezentatywnych wykonano kolejno: 

– pomiary tła dynamicznego4,
– prognozę wpływu drgań na budynek i ludzi przeby-

wających w budynku.

W większości budynków reprezentatywnych prognozowa-
ny poziom wpływu drgań na ludzi był zbyt wysoki (znaczne 
przekroczenia progu odczuwalności drgań przez ludzi), dlate-
go zaprojektowano w tunelu (rys. 10) na odcinkach, gdzie usy-
tuowane są te budynki, nową nawierzchnię bezpodsypkową 
z zastosowaniem bloków w otulinie systemu EBS Edilon oraz 
tam, gdzie to było konieczne, także mat wibroizolacyjnych.

Procedurę prognozowania drgań i projektowania wibroizo-
lacji można prześledzić na przykładzie jednego z budynków 
(rys. 11):
a) pomiary tła dynamicznego – pomierzono drgania od prze-

jazdów pojazdów samochodowych w ulicy, przy której 
znajduje się budynek, które to przejazdy były jedynym źró-
dłem drgań istniejącym przed budową tuneli metra. 
Wyniki analizy wpływu tych drgań na budynek przedsta-
wiono na rysunku 12, a przykładowe (w odniesieniu do 
przypadku składowej pionowej drgań na piętrze budynku) 
wyniki analiz ich wpływu na ludzi w budynku K57 za-
mieszczono na rysunku 13 (słupki żółte). Z rysunku 12 
wynika, że pomierzone drgania są nieodczuwalne dla kon-
strukcji budynku K57. Natomiast z analiz wpływu tych 
drgań na ludzi (rys. 13) widać, że są to drgania znacznie 
przekraczające próg odczuwalności drgań przez ludzi;

4 Wszystkie opisywane w niniejszej pracy pomiary drgań wykonało Laboratorium 
Badania Odkształceń i Drgań Budowli w Instytucie Mechaniki Budowli Politechniki 
Krakowskiej (posiadające obecnie akredytację nr AB846 wydaną przez Polskie 
Centrum Akredytacji).

Rys. 9. Rozważany odcinek I linii metra

Rys. 10. Przekrój tunelu metra warszawskiego na odcinku bielańskim (wg projektu Biura 
Projektów „Metroprojekt” Sp. z o.o.)

Rys. 11. 
Widok analizowanego 
budynku

Rys. 12. Wpływ drgań na budynek K 57 w przypadku przejazdu samochodu ciężarowego

Rys. 13. Analiza porównawcza wpływu na ludzi drgań pionowych na I piętrze budynku K57  
w przypadku przejazdu samochodu ciężarowego (pomiar nr 4) – wg badań in situ i symulacji 
numerycznej
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b) sporządzono model obliczeniowy budynku MES (rysu-
nek 14), który został zweryfikowany przez porównanie 
wyników otrzymanych z pomiarów tła dynamicznego 
z rezultatami obliczeń symulacyjnych wykonanych dla 
tego samego przejazdu samochodu (rysunek 13); o po-
prawności modelu świadczy fakt, że wartości uzyskane 
z obliczeń symulacyjnych nieznacznie przewyższają 
wartości otrzymane w wyniku pomiarów in situ;

Rys. 16. Prognozowany wpływ drgań wywołanych przejazdami metra na budynek K57  
(przy braku wibroizolacji)

c) na podstawie obliczeń symulacyjnych określono pro-
gnozowane przebiegi drgań fundamentów budynku 
(wymuszenie kinematyczne), posługując się modelem 
propagacji drgań przedstawionym na rysunku 15;

d) wykonano obliczenia symulacyjne wpływu prognozo-
wanych drgań wywoływanych przejazdami metra na 
analizowany budynek, przyjmując dotychczas stosowa-
ną w metrze warszawskim konstrukcję nawierzchni szy-
nowej. Wyniki oceny wpływu tych drgań na konstruk-
cję budynku przedstawia rysunek 16, a najbardziej nie-
korzystne rezultaty analiz wpływu drgań metra na ludzi 
przebywających na parterze budynku K57 zamieszczo-
no na rysunkach 17 i 18;

 Z rysunku 16 wynika, że prognozowany wpływ drgań 
na konstrukcję budynku będzie nieodczuwalny dla tego 
budynku. Natomiast prognozowany wpływ drgań na 
ludzi w budynku (rysunki 17 i 18) jest bardzo wysoki 
nie tylko powyżej progu odczuwalności drgań przez lu-
dzi, ale znacznie powyżej granic komfortu należnego 
ludziom zarówno w okresie dnia, jak i nocy; 

e) wobec wyników prognozy przedstawionych powyżej 
konieczne było podjęcie prac nad zaprojektowaniem5 
nawierzchni szynowej z zastosowaniem wibroizolacji 
w postaci wspomnianych bloków EBS Edilon i mat wi-
broizolacyjnych (rysunek 19);

5 Projekt nawierzchni wykonało Biuro Projektów METROPROJEKT Sp. z o.o. 
na podstawie obliczeń wibroizolacji przeprowadzonych w Instytucie Mechaniki 
Budowli Politechniki Krakowskiej 

Rys. 14. Wizualizacja modelu obliczeniowego budynku K 57 (całość i pojedyncza kondygnacja)

Rys. 15. Model do analizy propagacji drgań

Rys. 17. Prognozowany wpływ drgań pionowych na ludzi przebywających na parterze budyn-
ku K57 podczas przejazdu metra (przy braku wibroizolacji)

Rys. 18. Prognozowany wpływ drgań poziomych na ludzi przebywających na parterze budyn-
ku K57 podczas przejazdu metra (przy braku wibroizolacji)
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Rys. 19. Przekrój połowy tunelu z zaznaczoną matą wibroizolacyjną [9]

Rys. 20. Prognozowany wpływ drgań pionowych na ludzi przebywających na parterze budyn-
ku K57 podczas przejazdu metra (grubość maty 25 mm)

Rys. 21. Rozmieszczenie mat wibroizolacyjnych o różnych grubościach w tunelach na bielań-
skim odcinku I linii metra w Warszawie (podano długości poszczególnych odcinków w me-
trach oraz grubości maty d w milimetrach)

f) przeprowadzono kolejne obliczenia symulacyjne pro-
gnozowanego wpływu drgań na ludzi w budynkach dla 
mat o różnych parametrach, w tym o różnych grubo-
ściach, tak aby uzyskać zmniejszenie poziomu drgań 
stropów w budynku poniżej progu odczuwalności drgań 
przez ludzi. Efekt ten uzyskano przy zastosowaniu maty 
o grubości 25 milimetrów. Przykładowy wynik progno-
zy przedstawiono na rysunku 20.

Tak wykonana prognoza w odniesieniu do poszcze-
gólnych budynków pozwoliła na ustalenie, gdzie jest 
konieczne zastosowanie mat wibroizolacyjnych i jakie 
grubości tych mat są konieczne w poszczególnych miej-
scach. W efekcie tych obliczeń rozmieszczono w tune-
lach metra maty wibroizolacyjne SEDRAPUR o grubo-
ściach 25 i 37 milimetrów (zależnie od wyników obliczeń), 
a w strefach przejściowych także 12, 20 i 32 milimetry 
(rysunek 21).

Po uruchomieniu metra we wszystkich 36 budynkach 
reprezentatywnych wykonano pomiary porealizacyjne. 
Przykładowe wyniki tych pomiarów w rozważanym wyżej 
budynku przedstawiono na rysunkach 22 i 23 odpowiednio 
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podczas przejazdu pociągu metra po torze bliższym oraz 
dalszym od budynku. Jest to najniekorzystniejszy wynik 
analizy wpływu na ludzi w tym budynku drgań piono-
wych stropu wywołanych przejazdami metra. We wszyst-
kich budynkach pomiary porealizacyjne potwierdziły uzy-
skanie obniżenia poziomu drgań stropów w budynkach 
poniżej progu odczuwalności drgań przez ludzi.

Podsumowanie
Przykłady wielu historycznych miast, w których funkcjo-
nuje komunikacja podziemna, świadczą o tym, że metro 
nie stanowi zagrożenia dla zabytków oraz zabytkowego 
charakteru tych miast.

Metro jest „ekologicznym” środkiem transportu. Jedyne 
zanieczyszczenie, jakie emituje na zewnątrz, stanowią drga-
nia generowane przejazdami pociągów. 

Istnieją uregulowania prawne i warunki techniczne 
wymagające od wykonawców zabezpieczenia obiektów 
budowlanych i ludzi w budynkach przed drganiami, 
a także odpowiednie normy, ustalające kryteria w tym za-
kresie.

Istnieją środki techniczne, pozwalające zabezpieczyć za-
budowę miejską przed drganiami. Prawidłowe zaprojekto-
wanie wibroizolacji pozwala, jak wykazano wyżej, wyelimi-
nować problem nadmiernego wpływu drgań metra na bu-
dynki i na ludzi w budynkach nawet w przypadku metra 
płytkiego, tak jak to ma miejsce w Warszawie. 

Dodatkowo okolicznością sprzyjającą ograniczeniu wpły-
wu drgań na zabudowę w śródmieściu Krakowa może być 
fakt, że projekt wykonania pierwszej linii metra przewiduje, 
że byłoby ono bardziej zagłębione niż w Warszawie. Można 
zatem przyjąć, że w przypadku budowy metra w Krakowie 
problem drgań może zostać z powodzeniem rozwiązany, 
a krakowskie zabytki ani mieszkańcy Krakowa nie ucierpią 
z tego powodu. 
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Rys. 22. Wyniki pomiarów porealizacyjnych – wpływ drgań pionowych na ludzi przebywają-
cych na parterze budynku K57 podczas przejazdu metra 

Rys. 22. Wyniki pomiarów porealizacyjnych – wpływ drgań pionowych na ludzi przebywających 
na parterze budynku K57 podczas przejazdu pociągu metra po torze dalszym od budynku
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Metody budowy tuneli metra  
w gruntach1

Streszczenie. W artykule omówiono metody budowy tuneli metra 
– szlakowych i stacyjnych w gruntach. Wobec istniejących planów 
rozbudowy II linii metra w Warszawie, a także perspektywy pod-
jęcia prac nad budową metra w innych miastach Polski, takich jak 
Wrocław czy Kraków, przedstawiono zalety rozwiązania podziemnego 
w stosunku do naziemnego transportu miejskiego. Opisano sposo-
by wykonania stacji i szlaku w zwartej zabudowie miejskiej z wy-
korzystaniem metod odkrywkowych, takich jak metoda mediolańska 
(inaczej nazywana stropową) oraz berlińska. Krótko przedstawiono 
metody opanowywania wody gruntowej. Jako alternatywę do budo-
wy tuneli szlakowych metra metodami odkrywkowymi opisano meto-
dy zmechanizowane drążenia tuneli tarczami. Krótko przedstawiono 
schematy pracy i działania tarczy zawiesinowej (slurry shield) i wy-
równywanych ciśnień gruntowych (EPB). Podano również schematy 
i przykłady podziemnych stacji metra budowanych na obszarach sil-
nie zurbanizowanych.
Słowa kluczowe: metro, tunel, budowa metra, budowa tuneli

Dlaczego budować metro
Metro jest powszechnie uważane za najlepszy, masowy śro-
dek komunikacji na terenie dużych miast. Jest to środek 
bardzo pojemny, charakteryzujący się bardzo wysoką zdol-
nością przewozową. W przypadku tzw. metra ciężkiego 
może ona osiągać nawet 50 tysięcy pasażerów na godzinę 
w jednym kierunku. Metro jest szybkie – średnio pręd-
kość handlowa waha się w granicach 35–40 km/godz., jest 
bezkolizyjne i w większości przypadków – komfortowe. 
Usytuowane w tunelach, najczęściej pod ulicami, z powo-
dzeniem zastępuje komunikację tramwajową lub autobuso-
wą na tym samym kierunku.

Ciekawym studium przeprowadzonym przez M. Rataja 
[1] jest przedstawiona na schemacie (rys.1) oszczędność tere-
nu przy założeniu przewozu podobnej liczby pasażerów sa-
mochodami osobowymi, autobusami, tramwajami i metrem. 
Powierzchnia kosztownego, miejskiego terenu, zaoszczędzo-
na  dzięki funkcjonowaniu metra w tunelach w miejsce in-
nych środków komunikacji, może być przeznaczona na inne 
cele np. na rekreację, zieleń, sport itp.

Na przykładzie Warszawy daje się dostrzec dalsze ko-
rzyści z budowy metra. Tereny budowlane w obszarach cią-
żących do linii metra stają się coraz droższe, a mieszkania 
w domach już istniejących również znacznie podniosły swo-
ja wartość.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: W. Grodecki 
50%,  A. Siemińska-Lewandowska  50%.

W rozważaniach na temat: budować czy nie budować 
metro, najważniejsze jest uzasadnienie przyjętej decyzji. 
Jednym z argumentów za budową jest ocena niemożliwości 
realizacji przewozów pasażerskich na danym kierunku na-
ziemnymi środkami komunikacji zbiorowej w perspekty-
wie kilkunastu, a niekiedy kilkudziesięciu lat. Nie należy 
też zapominać o miastotwórczej roli metra. Z drugiej stro-
ny równie decydującym czynnikiem jest zapewnienie cią-
głego finansowania takiej inwestycji.

W ramach prac przedprojektowych konieczna jest też 
analiza takich rozwiązań, jak na przykład wybór sposobu 
zasilania taboru – z sieci górnej czy z tzw. trzeciej szyny. Ma 
to wpływ, między innymi, na wymiary wewnętrzne tuneli 
międzystacyjnych-szlakowych. Z kolei wybór tuneli jedno- 
lub dwutorowych w dużym stopniu wpływa na rozwiązanie 
konstrukcji stacji. W przypadku tuneli jednotorowych ra-
cjonalne są stacje z peronem wyspowym, a w przypadku 
tuneli dwutorowych lepsze są stacje z peronami bocznymi. 
Na wybór tuneli szlakowych jedno- czy dwutorowych ma 
wpływ, między innymi, ich zagłębienie i w konsekwencji 
wybór metody ich budowy. Tunele płytko położone pod 
ulicami są najczęściej wykonywane metodami odkrywko-
wymi, w jednym wykopie, stąd bardziej uzasadnione jest, 
by były to tunele dwutorowe. Jeżeli natomiast tunele szla-
kowe usytuowane są na większej głębokości, zazwyczaj 
większej od ich średnicy, to oba rozwiązania tj. tunele jed-
no- i dwutorowe mogą być racjonalne. Oba mają wady i za-
lety, chociaż dwa tunele jednotorowe wymagają mniejszej 
objętości wyrobiska niż jeden tunel dwutorowy. To rozumo-
wanie odnosi się przede wszystkim do tuneli wykonywanych 

Rys. 1. Oszczędność terenu w mieście 
Źródło: [1]
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zmechanizowaną metodą tarczową, a taką obecnie najczę-
ściej buduje się tunele metra na świecie.

Wspólną troską budowniczych obiektów podziemnych 
jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie budowy i w okre-
sie ich eksploatacji – bezpieczeństwa osób pracujących pod 
ziemią, bezpieczeństwa realizowanej budowli tzn. zapewnie-
nia jej stateczności oraz bezpieczeństwa budowli naziemnych 
i podziemnych, sąsiadujących z wykonywanym obiektem. 
Taki stan można osiągnąć, jeżeli projekt zostanie opracowany 
na podstawie odpowiedniego rozpoznania warunków grun-
towych i wodnych, w jakich powstawać będzie tunel oraz 
dobranie właściwej dla tych warunków metody budowy.

Na wybór metody budowy tuneli w dużym stopniu 
mają wpływ warunki geologiczne, geotechniczne i hydro-
geologiczne oraz sytuacja na powierzchni terenu, głównie 
jego zabudowa. Najogólniej te metody można podzielić na: 
odkrywkowe, gdy obudowa tunelu powstaje w wykopie 
i podziemne, gdy tunel budowany jest bez naruszania po-
wierzchni terenu. Inny podział metod budowy tuneli moż-
na przeprowadzić z punktu widzenia środowiska, w którym 
będą one budowane, a więc w gruntach lub w skałach.

Budowa tuneli w gruntach
Do najbardziej rozpowszechnionych i najczęściej stosowa-
nych metod budowy tuneli w gruntach należą:
•	 metody odkrywkowe, których przedstawicielami są:

–  metoda metra mediolańskiego z jej odmianą (w Pol-
sce przyjęły się odpowiednio nazwy – „metoda stro-
powa” i „metoda ścian szczelinowych”),

–  metoda berlińska;
•	  metody tarczowe

–  tarcza tradycyjna (z niezmechanizowanym urabia-
niem gruntu),

–  tarcze zmechanizowane tzw. TBM (Tunnel Boring 
Machines).

Metoda metra mediolańskiego
Stosowane są dwie jej odmiany, różniące się sekwencją faz 
budowy. Klasyczna metoda metra mediolańskiego (stropo-
wa) polega na:

•	 wykonaniu konstrukcji ścian szczelinowych z po-
wierzchni terenu lub z dna wstępnego wykopu, stano-
wiących najczęściej ściany przyszłego tunelu;

•	 wybraniu gruntu spomiędzy tych ścian do poziomu nie-
co poniżej przyszłego stropu tunelu;

•	 wykonaniu na odpowiednio wykonanym podłożu, na 
gruncie, konstrukcji stropu tunelu;

•	 zasypanie stropu tunelu z dobrym zagęszczeniem zasyp-
ki i zagospodarowanie powierzchni terenu zgodnie 
z projektem;

•	 wybranie gruntu spod stropu tunelu do poziomu nieco 
poniżej przyszłej płyty dennej. W przypadku stacji me-
tra o wielu kondygnacjach podziemnych wybieraniu 
tego gruntu może towarzyszyć albo wykonywanie ko-
lejnych stropów niższych kondygnacji, albo kotwienie 
lub rozpieranie ścian szczelinowych; 

• wykonanie płyty dennej (fot. 1).

Odmiana tej metody polega na tym, że:
•	 po wykonaniu ścian szczelinowych przystępuje się do 

urabiania gruntu do poziomu nieco poniżej przyszłej pły-
ty dennej. Ściany szczelinowe w tej fazie pełnią rolę ścian 
oporowych, przenoszących parcie gruntu.

Z uwagi na konieczność zachowania ich stateczności 
i wytrzymałości są one albo rozpierane najczęściej rozpora-
mi stalowymi, albo kotwione sprężonymi kotwami iniek-
cyjnymi:
•	 w kolejnej fazie betonuje się płytę denną, jak w meto-

dzie stropowej, a następnie betonuje się strop tunelu, 
opierając go na ścianach szczelinowych,

•	 ostatnią fazą jest wykonanie zasypki tunelu i zagospo-
darowanie powierzchni terenu.

Klasyczna metoda mediolańska (stropowa) znalazła 
zastosowanie np. w budowie stacji Metra Warszawskiego. 
Ma ona tę zaletę w stosunku do swej odmiany, że pozwala 
na skrócenie czasu zajęcia terenu nad budowanym tune-
lem i, co szczególnie jest ważne w miastach, pozwala na 
szybkie odtworzenia np. nawierzchni ulic i przywrócenie 

Fot. 1. Wnętrze stacji A19 „Marymont” na I linii metra w Warszawie (w budowie) 
Źródło: [2]

Fot. 2. Ściany szczelinowe kotwione wykopu stacji „Świętokrzyska” na I linii metra w Warszawie
Źródło: [3]
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na nich ruchu pomimo dalej prowadzonych prac przy bu-
dowie stacji.

Zastosowanie odmiany metody mediolańskiej jest uza-
sadnione zwłaszcza wówczas, gdy technologia budowy 
ścian szczelinowych budzi obawy, co do ich szczelności lub 
szczelności styków segmentów ścian i projektant z góry za-
kłada, że będą one pełnić tylko rolę ścian oporowych, za-
pewniających stateczność pionowych skarp wykopu, a za-
sadnicza konstrukcja tunelu powstanie pomiędzy tymi ścia-
nami.

Dość często zamiast ścian szczelinowych stosuje się 
ściankę z naprzemiennie wykonanych pali betonowych 
i żelbetowych, zachodzących na siebie w planie albo z za-
chowaniem niewielkiego odstępu pomiędzy nimi. Innym 
sposobem zapewnienia stateczności pionowych ścian wy-
kopu jest wprowadzenie do gruntu stalowych grodzic. 
W obu przypadkach konieczne jest ich rozpieranie lub 
kotwienie.

Metoda berlińska
Zastosowana w latach 30. ubiegłego wieku przy budo-
wie metra w Berlinie. Zachodzi znaczne podobieństwo 
następstw faz budowy tunelu tą metodą i metodą ścian 
szczelinowych, jej odmianą. Rolę ścian szczelinowych 
jako ścian oporowych, podtrzymujących pionowe skar-
py wykopu, pełni tzw. ścianka berlińska. Składa się ona 
z wprowadzonych do gruntu (niezależnie od sposobu) 
dwuteowych pali stalowych w rozstawie na ogół nie prze-
kraczającym 2,5 metra, licząc wzdłuż osi przyszłego tune-
lu. W kolejnej fazie pogłębia się wykop pomiędzy palami 
i sukcesywnie zakłada tzw. opinkę (poszycie) – drewnia-
ną, niekiedy żelbetową lub stalową. Aby pod wpływem 
poziomego parcia gruntu nie dochodziło do nadmier-
nych deformacji ścianek (pali) – rozpiera się je lub kotwi. 
Dopiero po osiągnięciu planowego poziomu dna wykopu 
następuje wykonanie konstrukcji tunelu, a następnie jego 
zasypanie (fot. 3.).

Z przedstawionego opisu odkrywkowych metod budo-
wy tuneli wynika, że z wielu względów – statycznych, wy-
trzymałościowych, usytuowania pod ruchliwymi arteriami, 

większego zagłębienia i kiedy czas zajęcia powierzchni tere-
nu powinien być minimalizowany – najwłaściwsza jest me-
toda mediolańska. Metoda berlińska może natomiast zna-
leźć zastosowanie do budowy podziemnych przejść łączą-
cych powierzchnie terenu z górną kondygnacją stacji, do 
budowy wentylatorni i innych, płytko położonych obiek-
tów towarzyszących.

Metody opanowywania wód gruntowych  
na budowie stacji metra
W metodach odkrywkowych najwięcej problemów stwarza 
wysoki poziom wód gruntowych, stabilizujących się powy-
żej dna wykopu w gruntach przepuszczalnych – pozbawio-
nych spójności. Zakładając metodę metra mediolańskiego 
lub jej odmianę, dopływ wody do wykopu następuje od 
strony jego dna. W takiej sytuacji opanowanie wody grun-
towej jest możliwe przez następujące działania:
•	 obniżenie poziomu wód gruntowych przez ich pompo-

wanie ze studni depresyjnych. Przy większych zagłębie-
niach budowli wymagana depresja może być bardzo 
znaczna, co wydłuży czas kosztownego pompowania 
oraz, co jest równie ważne, może powodować osiadanie 
sąsiadujących z budową obiektów, znajdujących się 
w zasięgu leja depresyjnego; 

•	 wydłużenie ścian szczelinowych tak, by zostały zako-
twione w gruntach nieprzepuszczalnych. W Warszawie 
na jednej ze stacji II linii metra ściany szczelinowe osią-
gnęły głębokość ponad 50 metrów;

•	 wykonanie szczelnego „korka” pomiędzy ścianami 
szczelinowymi, który zapobiegnie wpływaniu tych wód 
do wykopu. Można to zrealizować np.:
– za pomocą technologii iniekcji wysokociśnieniowej 

tzw. jet grouting w gruntach o mniejszej przepuszczal-
ności lub

– za pomocą iniekcji niskociśnieniowej w gruntach 
bardziej przepuszczalnych. 

Stosując te dwie technologie, uzyskuje się takie zmniej-
szenie współczynnika filtracji gruntu w dnie wykopu, że 
staje się on dla celu procesu budowy praktycznie nieprze-
puszczalny. Z uwagi na dużą wartość siły wyporu wierzch 
wspomnianego korka zazwyczaj znajduje się o kilka me-
trów poniżej dna przyszłego wykopu, a pozostawiona nad 
nim warstwa gruntu rodzimego stanowi dodatkowy ba-
last, przeciwstawiający się wraz z warstwą zainiektowaną 
wyporowi wody. Niekiedy stosuje się też dwie takie war-
stwy, przy czym górna usytuowana tuż poniżej dna wyko-
pu pełni rolę dodatkowej rozpory ścian szczelinowych 
(rys. 2).

Metody tarczowe budowy tuneli
Trudno sobie wyobrazić, by w obecnym stanie zagęszczo-
nego ruchu samochodowego w dużych miastach możli-
we było wyłączenie z niego głównych arterii, czy choćby 
znaczne ograniczenie ich przepustowości. Między innymi 
i z tego powodu tunele międzystacyjne nie powinny być 
budowane metodami odkrywkowymi. Nie jest też możliwe 

Fot. 3. Berlińska obudowa wykopu stacji „Słodowiec” na I linii metra w Warszawie 
Źródło: [3]
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zastosowanie do budowy tych tuneli klasycznych metod 
górniczych z uwagi na ich powolność i wysokie koszty, 
a także dotąd stosowanej tradycyjnej metody tarczowej. 
Używana w tej metodzie tarcza typu otwartego nie może 
pracować w gruntach nawodnionych. Konieczne więc by-
łoby albo obniżenie zwierciadła wody gruntowej poniżej 
spągu tunelu, co przy dużo większym zagłębieniu tuneli 
metra wydaje się mało racjonalne, albo zastosowanie też 
bardzo kosztownej technologii pracy pod sprężonym po-
wietrzem. Uzyskiwane postępy robót przy zastosowaniu 
tarczy tradycyjnej są ponadto niezadowalające, bowiem 
na ogół nie przekraczają 50 metrów wybudowanego tu-
nelu na miesiąc. 

W tej sytuacji racjonalnym sposobem budowy tuneli 
szlakowych metra jest zastosowanie tarcz zmechanizowa-
nych – TBM. Można założyć, że za ich pomocą można bę-
dzie budować, ostrożnie licząc, od 250 do co najmniej 300 
metrów tunelu miesięcznie. Pomijając szczegółową klasyfi-
kację wszystkich rodzajów tarcz zmechanizowanych, ogra-
niczono się do krótkiego scharakteryzowania dwóch rodza-
jów TBM. Są to:

•	 tarcza zawiesinowa – Slurry Shield (SS),
•	 tarcza wyrównanych ciśnień gruntowych – Earth 

Pressure Balance (EPB).

Obie te tarcze pozwalają na drążenie tuneli poniżej po-
ziomu wody gruntowej.

Tarcza zawiesinowa (SS)
Zasadą działania tego rodzaju tarcz jest zrównoważenie 
zewnętrznego parcia gruntu i ciśnienia wody gruntowej 
na przodku przeciwnie skierowanym ciśnieniem zawiesi-
ny bentonitowej. Mechanizm tego równoważenia pokaza-
no na rysunku 3. Polega on na tym, że zawiesina będąca 
pod ciśnieniem infiltruje w pory urabianego gruntu na 
pewną głębokość, wypełnia je blaszkami iłu-bentonitu, 
zmniejszając przepuszczalność gruntu, nadając mu spój-
ność i poprawiając tym samym jego samostateczność. 
Jednocześnie osadzając cząstki iłu na powierzchni przod-
ka, wytwarza na nim cienką błonkę, przez którą wywiera 
stabilizujące ciśnienie na przodek, równoważące wcześ-
niej wspomniane zewnętrzne parcie gruntu i ciśnienie 
wody gruntowej. 

Omawiana tarcza podzielona jest szczelną przegrodą 
zwaną ścianką ciśnieniową na dwie części. Część przednia 
stanowi komorę roboczą. Tu odbywa się urabianie gruntu 
pełnym przekrojem za pomocą obrotowej głowicy skrawa-
jącej. Zazwyczaj głowica – w zależności od rodzaju urabia-
nego gruntu, oporów jaki on stawia, średnicy wyrobiska 
itd. – wykonuje do trzech pełnych obrotów na minutę. 
Komora robocza wypełniona jest zawiesiną bentonitową 
o właściwościach tiksotropowych. Wymagane ciśnienie za-
wiesiny uzyskuje się za pośrednictwem poduszki sprężone-
go powietrza, którą wytwarza się w części komory roboczej, 
zawartej pomiędzy ścianką ciśnieniową i ścianką kontakto-
wą, widoczną na rysunku  4. Rysunek 5 przedstawia po-
nadto schemat funkcjonowania tarczy zawiesinowej.

Rys. 3. Zasada zapewnienia stateczności przodka w tarczy zawiesinowej (SS) 
Źródło: [5]

Rys. 4. Tarcza zawiesinowa – schemat funkcjonowania 
Źródło: [5]

Rys. 2. Przekrój poprzeczny stacji „Rondo Daszyńskiego” na II linii metra w Warszawie
Źródło:[4]
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Zawiesina bentonitowa doprowadzona do komory ro-
boczej i grunt urobiony przez głowicę skrawającą mieszają 
się i w postaci pulpy są pompowane i systemem rurociągów 
odprowadzane na powierzchnię terenu do zakładu separacji 
urobku i regeneracji zawiesiny. Tu wspomniana pulpa do-
staje się na sita wibracyjne, a następnie jej część do wiró-
wek, gdzie następuje oddzielenie kosztownej zawiesiny 
bentonitowej od urobionego gruntu. Tu też dokonuje się 
badania właściwości odzyskanej zawiesiny i, w zależności 
od potrzeb, regeneruje się ją przez dodanie odpowiedniej 
ilości nowej zawiesiny i ponownie systemem przewodów 
doprowadza do komory roboczej w tarczy.

Jeżeli w gruncie występują głaziki o wymiarach więk-
szych niż możliwość ich odpompowania na powierzchnię, 
to w komorze roboczej instaluje się kruszarkę, która odpo-
wiednio je rozdrabnia. Jeżeli z badań geologicznych wyni-
ka, że na trasie tunelu mogą wystąpić duże głazy narzuto-
we, czego należy się spodziewać w niektórych gruntach 
morenowych, to należy uzbroić głowicę tarczy w odpo-
wiednie noże frezy, zdolne urabiać skałę.

Śluza zainstalowana w ścianie ciśnieniowej pozwala na 
przedostawanie się do komory roboczej, np. gdy zachodzi 
konieczność wymiany zużytych noży lub usunięcie prze-
szkód, których nie może pokonać głowica urabiająca. 
Przechodzenie, prześluzowywanie się, personelu do komory 
roboczej poprzedzone jest równoczesnym odpompowywa-
niem z niej zawiesiny i sukcesywne jej zastępowanie sprężo-
nym powietrzem.

Na rysunku 5 przedstawiono przekrój wzdłużny przez 
tarczę zawiesinową wraz z pokazaniem usytuowania wyżej 
wspomnianej śluzy, dźwigników hydraulicznych do przesu-
wania tarczy, erektora podajnika do montażu prefabryko-
wanych segmentów obudowy tunelu, a także fragmenty 
urządzeń pomocniczych, zainstalowanych na tzw. pociągu. 
Na specjalnych jego „wagonach” znajdują się rurociągi 
wraz z pompami i ich silnikami, przenośniki do transportu 
segmentów, instalacje (mieszalniki, pompy) do wykonywa-
nia iniekcji wypełniających puste przestrzenie za obudową 
tunelu itp. Długość takiego pociągu często przekracza 100 
metrów.

Tarcza wyrównanych ciśnień gruntowych (ePB)
W tym rodzaju tarcz stateczność przodka zapewnia grunt 
urobiony przez głowicę skrawającą, wypełniający komorę ro-
boczą. Jest ona oddzielona od reszty tarczy i tunelu masywną 
ścianą. W niej osadzony jest przenośnik ślimakowy z cylin-
dryczną, szczelną obudową. Za pomocą tego przenośnika 
urobiony grunt usuwany jest z komory roboczej i zrzucany 
na kołowe lub szynowe środki transportowe albo też na prze-
nośnik taśmowy i w ten sposób jest ewakuowany z tunelu.

Podczas pracy tarczy EPB parcie gruntu w komorze ro-
boczej jest utrzymywane na wymaganym poziomie przez 
automatyczne kontrolowanie warunków drążenia, tj.:

•	 szybkości posuwania się tarczy oraz sił nacisku dźwig-
ników hydraulicznych,

•	 prędkości obrotowej i momentu obrotowego głowicy 
urabiającej,

•	 prędkości obrotowej i momentu obrotowego przeno-
śnika ślimakowego.

W celu zapewnienia stateczności przodka najważniejsze 
jest zachowanie równowagi pomiędzy ilością gruntu urobio-
nego i usuniętego z komory roboczej. Zasadę zapewnienia 
stateczności przodka w tarczy EPB ilustruje rysunek 6. By 
móc dobrać wartość parcia urobionego gruntu w komorze 
roboczej w stosunku do założonego w projekcie zewnętrzne-
go parcia gruntu i ciśnienia wody gruntowej, w komorze ro-
boczej instaluje się czujnik do pomiaru parcia urobku. Jeżeli 
wskazuje on, że jest ono większe niż wspomniane oddziały-
wania zewnętrzne, to należy albo zwiększyć wydobycie urob-
ku z komory roboczej przez zwiększenie prędkości obrotowej 
przenośnika ślimakowego, albo zmniejszyć prędkość przesu-
wu tarczy, sterując odpowiednio naciskami popychających ją 
dźwigników hydraulicznych. W przypadku odwrotnym – 
należy zmniejszyć prędkość obrotową przenośnika ślimako-
wego lub zwiększyć prędkość przesuwu tarczy. 

Drążąc tunel za pomocą tarczy wyrównanych ciśnień 
gruntowych, konieczne jest stosowanie tzw. dodatków. Są 
one wstrzykiwane przez specjalne dysze umieszczone w gło-
wicy skrawającej, w ścianie ciśnieniowej od strony komory 
roboczej, w przenośniku ślimakowym, a niekiedy też do-
okoła przedniej części powłoki tarczy. Dodatki te noszą 
nazwę plastyfikatorów, bowiem uplastyczniają urobiony 
grunt, zmniejszając jego tarcie wewnętrzne. Ponadto, na 
skutek mieszania gruntu z plastyfikatorem przez głowicę 
urabiającą i ewentualnie dodatkowo zamontowane mie-
szadła, dochodzi do homogenizacji urobku i jego uszczel-
nienia. W konsekwencji uzyskuje się zmniejszenie po-
trzebnego momentu obrotowego głowicy urabiającej. 
Dobrze zmieszany grunt z plastyfikatorem powoduje 
równomierne przedostawanie się go do przenośnika śli-
makowego. Uszczelniony i uplastyczniony urobek ułatwia 
pracę tego przenośnika dzięki zmniejszeniu tarcia w jego 
wąskiej, cylindrycznej obudowie, co z kolei znacząco 
wpływa na zmniejszenie momentu obrotowego przenoś-
nika. Dodatkowym efektem jest wytworzenie się w nim 
szczelnego korka gruntowego, przez który nie przedosta-
nie się woda gruntowa, jaka może jeszcze przesączać się 

Rys. 5. Tarcza zawiesinowa – przekrój wzdłużny 
Źródło: [5]
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do komory roboczej. Wstrzykiwanie plastyfikatora wokół 
powłoki tarczy zmniejsza tarcie pomiędzy nią a gruntem, 
co pozwala na zmniejszenie siły nacisku w dźwignikach 
hydraulicznych przesuwających tarczę.

Na rysunku 7 przedstawiono przykładowo przekrój 
wzdłużny tarczy EPB z pokazaniem rozmieszczenia dodat-
kowych wiertnic, za pomocą których możliwe jest zarówno 
dokonywanie uzupełniającego rozpoznania warunków 
gruntowych przed czołem tarczy, jak i, w razie konieczno-
ści, wykonanie wyprzedzającej iniekcji wzmacniającej lub 
uszczelniającej grunt przed i wokół przyszłego wyrobiska 
tunelowego.

Kryteria wyboru tarcz
Zastosowanie tarcz zmechanizowanych wymaga bardzo 
dobrego rozpoznania warunków geologicznych i hydroge-
ologicznych, a także właściwości geotechnicznych gruntów 
na trasie budowanego tunelu. Wybór właściwego rodzaju 
tarczy jest zadaniem skomplikowanym, przy którym nale-
ży się kierować kryteriami technicznymi i ekonomicznymi. 

Do tych pierwszych należą:
• warunki gruntowe, a w tym:

– rodzaje gruntów i ich granulometria,
– parametry geotechniczne,
– poziomy i ciśnienia wód gruntowych oraz współ-

czynniki filtracji,
– ewentualna obecność głazów narzutowych i innych 

przeszkód w gruncie np. starych fundamentów, pali, 
kłód drzew itp.;

• obecność, położenie i stan techniczny urządzeń pod-
ziemnych na trasie przyszłego tunelu;

• warunki powierzchniowe:
– zabudowa nad i obok tunelu, rodzaj jej fundamento-

wania, wrażliwość na osiadania,
– dostępność odpowiedniej powierzchni placu budowy; 

w przypadku tarcz zawiesinowych – większej w stosunku 
do wymagań tarcz EPB ze względu na konieczność insta-
lacji zakładu separacji urobku i regeneracji zawiesiny;

• dostępność środków chemicznych stosowanych jako do-
datki uplastyczniające w przypadku tarcz EPB i bento-
nitu, a także niektórych dodatków aktywujących – 
w przypadku tarcz zawiesinowych;

• dostępność miejsca do składowania urobku i jego ewen-
tualnej utylizacji, w przypadku stosowania dodatków 
uznanych za szkodliwe dla środowiska.

Ponadto przy wyborze tarcz zmechanizowanych należy 
mieć na uwadze takie szczegółowe kryteria jak:
• podatność tarczy na zaciskanie przez otaczający grunt, 

zwłaszcza jeżeli ma on zdolność do pęcznienia;
• wpływ przekroju poprzecznego i długości drążonego tu-

nelu. Przy dużych średnicach – potrzebny jest bardzo 
duży moment obrotowy głowicy skrawającej, szczególnie 
w tarczach EPB, w przypadku zaś tarcz zawiesinowych – 
konieczna jest duża moc  silników pomp do tłoczenia za-
wiesiny i urobku, z uwagi na odległość od przodka do 
zakładu segregacji urobku i regeneracji zawiesiny;

Rys. 6. Zasada zapewnienia stateczności przodka w tarczy wyrównanych ciśnień gruntowych (EPB)
Źródło: [5]

Rys. 7. Tarcza wyrównanych ciśnień gruntowych – przekrój wzdłużny 
Źródło: [5]
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• wpływ danego rodzaju tarczy na wartość osiadań po-
wierzchni terenu – w zasadzie przy wyborze tarczy za-
wiesinowej osiadania mogą być mniejsze niż przy tarczy 
EPB;

• wpływ na czas unieruchomienia tarczy w sytuacji ko-
nieczności wymiany noży lub natrafienia na przeszkody 
do usunięcia przed czołem tarczy. Ten czas jest krótszy 
w przypadku tarcz zawiesinowych w stosunku do tarcz 
EPB;

• szybkość urabiania, czyli postęp drążenia. Powszechnie 
uważa się, że jest on większy dla tarcz EPB niż dla tarcz 
zawiesinowych;

• czystość w budowanym tunelu – znacznie łatwiejsza do 
utrzymania w tunelach drążonych tarczą zawiesinową 
niż EPB itd.

Przykłady stacji metra wykonanych metodą podziemną
W dużych miastach budowa stacji metra metodami od-
krywkowymi często nie jest możliwa. Główną przyczyną, 
nie do zaakceptowania, jest związane z budową poważne 
utrudnienie w komunikacji naziemnej, niekiedy na znacz-
nym obszarze miasta. Zdarza się też, z racji dużej szerokości 
stacji, że jej część lub całość musi być usytuowana w planie 
pod budynkami. W przypadku większego zagłębienia linii 
metra budowa stacji metodą odkrywkową może okazać się 
nieuzasadniona.

Jednonawowa stacja metra Sol w Madrycie ma dłu-
gość 207 metrów, a w przekroju poprzecznym – szero-
kość 27 metrów i wysokość 18 metrów. Nadkład gruntu 
nad stropem stacji wynosi od 12 do 14 metrów. Stacja 
budowana była w kompleksie gruntów spoistych, lecz na 
pewnej jej długości część stropowa znalazła się w pia-
skach. Z uwagi na zmienność warunków gruntowych na 
długości stacji podzielono ją na odcinki robocze i na nie-
których z nich zastosowano klasyczną metodę niemiecką. 
Kolejne fazy budowy to: drążenie dwóch sztolni przy-
ściennych, ich pogłębienie i zabetonowanie, stanowiące 
część ścian stacji. Następnie wykonano sztolnię kalotową, 
piaskowe partie gruntu wzmocniono za pomocą iniekcji. 
Nad sztolniami przyściennymi wydrążono sztolnie wez-
głowiowe. Ze sztolni kalotowej wykonano rozbudowę ka-
loty na wysokość umożliwiającą zabetonowanie stropu 
stacji i jego wezgłowi. Pod ochroną stałej obudowy stropu 
wybrano grunt ze sztrosy i spągu, a następnie zabetono-
wano sklepienie spągowe. Znaczną część prac w stropie 
wykonano w tymczasowej obudowie drewnianej z drew-
nianymi klinami i klepkami opartymi na stalowych łu-
kach. Na fotografii 4 pokazano niektóre fragmenty wspo-
mnianych robót. 

Stacje metra pośpiesznego RER w Paryżu – „Etoile” 
(rys. 8) i „Auber” (rys. 9) są również przykładem stacji 
jednonawowych. Ich długość wynosi 225 metrów przy 
rozpiętości około 25 metrów. Budowane były w zróżnico-
wanych warunkach gruntowych i wodnych. Pierwsza z nich 
– w naprzemianległych, cienkich warstwach margli i moc-
niejszych skał. Druga, w części spągowej – w wapieniach. 
Pozostała część w marglach z kamieniami. Zwierciadło 

Fot. 4. Obudowa tymczasowa w kalocie 
Źródło: [3]

Rys. 8. Stacja metra „Etoile” na linii RER w Paryżu 
Źródło: [6]

Rys. 9. Przekrój poprzeczny stacji metra „Auber” 
Źródło: [7]

wody gruntowej znajdowało się na poziomie stropu stacji. 
Zastosowano iniekcyjne wzmocnienie lub uszczelnienie 
gruntu, wykonywane z trzech sztolni (rys. 10). Skałę ura-
biano za pomocą wrębiarek i częściowo za pomocą mate-
riałów wybuchowych. Strop obu stacji wykonano z żelbe-
towych bloków, sprężonych w zworniku.
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Stacja metra Clinicas w São Paulo jest przykładem stacji 
dwunawowej, ze słupami na międzytorzu i z peronami 
bocznymi (fot. 5). Wybór typu stacji podyktowany był 
przyjęciem dwutorowych tuneli szlakowych. Stację budo-
wano w zwartych iłach. Stacje dwunawowe mogą też być 
budowane w założeniu dwóch tuneli szlakowych, jednoto-
rowych. W tym przypadku peron jest wyspowy, ale rozpię-
tość stropu jest znacznie większa niż w przypadku stacji z pe-
ronami bocznymi.

Na rysunku 11 pokazano schemat trójnawowej, py-
lonowej stacji metra, natomiast inną odmianą jest stacja 
trójnawowa, kolumnowa, której schemat pokazano na 
rysunku 12. Przykładem takiej stacji może być stacja me-
tra „Rakoczy Ter” w Budapeszcie (fot. 6). 
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Rys. 11. Schemat trójnawowej pylonowej stacji metra
Źródło: [9]

Fot. 5. Dwunawowa stacja metra „Clinicas” w São Paulo 
Źródło: [8]

Fot. 6. Widok od strony szybu kolumnowej, trójnawowej stacji „Rakoczi Ter” w Budapeszcie
Źródło: [3]

Rys. 12. Schemat trójnawowej kolumnowej stacji metra w Budapeszcie 
Źródło: [10],[11].

Rys. 10. Wzmacnianie i uszczelnianie gruntów na budowie stacji „Auber” na linii RER w Paryżu 
Źródło: [7]
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Wybrane wyniki badań wpływu drgań 
tramwajowych na budynki w Krakowie1

Streszczenie. W pierwszej części artykułu przedstawiono badania 
drgań wybranych zabytkowych budynków zlokalizowanych w cen-
trum Krakowa. Źródłem drgań były przejazdy tramwajów różnych 
typów. Oceniano szkodliwość zarejestrowanych drgań na konstrukcje 
budynków oraz na ludzi w nich przebywających według procedur opi-
sanych w polskich normach. Badania wykazały znaczący wpływ drgań 
na konstrukcję budynku zabytkowego w zależności od typu tramwa-
jów wzbudzających drgania. Po zastosowaniu wibroizolacji, dobranej 
na podstawie symulacji numerycznych, poziom drgań uległ istotnej 
redukcji. W pracy oceniono także wpływ drgań pochodzenia komu-
nikacyjnego na ludzi. Wykazano przekroczenia granic odczuwalności 
drgań przez ludzi w budynkach. Druga część artykułu dotyczy oceny 
skuteczności zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego toru tram-
wajowego z uwagi na poziom wzbudzanych drgań i ich szkodliwości na 
konstrukcję budynku mieszkalnego zlokalizowanego w bezpośrednim 
sąsiedztwie linii tramwajowej. Pomiary drgań budynku wykonane zo-
stały przed i po remoncie torowiska. Oceniano także wpływ prędkości 
przejazdów różnego typu tramwajów na poziom drgań wzbudzanych 
w murowym budynku mieszkalnym. Podano opisy matematyczne 
zależności maksymalnych wartości składowych poziomych i składo-
wej pionowej przyspieszeń drgań mierzonych w budynku w poziomie 
terenu od prędkości przejazdów tramwajów oraz współczynniki linii 
trendu.   
Słowa kluczowe: drgania komunikacyjne, badania drgań, tramwaj

Wprowadzenie
W dyskusjach dotyczących idei budowy metra lub preme-
tra w Krakowie pojawiają się często obawy o wpływ drgań 
na istniejące budynki, w tym szczególnie na obiekty za-
bytkowe. Czasami obawy te formułowane są tak, jakby 
obiekty te nie podlegały nigdy drganiom od miejskiego 
transportu szynowego. W rzeczywistości wiele budynków 
i budowli zabytkowych w Krakowie od dawna znajduje 
się pod wpływem drgań generowanych przez samochody, 
a przede wszystkim pod większym lub mniejszym wpły-
wem drgań wywołanych przejazdami tramwajów (zdarza-
ją się też obiekty narażone na wpływ drgań kolejowych). 
Dlatego warto zwrócić uwagę na obecny poziom wpływu 
drgań tramwajowych na obiekty budowlane w Krakowie 
jako na tło dynamiczne ewentualnych przyszłych wpły-
wów dynamicznych metra. Na podstawie wieloletnich 
badań prowadzonych w Instytucie Mechaniki Budowli 
Politechniki Krakowskiej [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] przedstawio-
no kilka przykładów wpływu drgań tramwajowych na bu-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: K. Stypuła 
50%, T. Tatara 50%

dynki w Krakowie i na ludzi w tych budynkach. Warto 
zaznaczyć, że już w drugiej połowie lat osiemdziesiątych 
XX wieku Instytut wykonywał badania drgań wybranych 
budynków i budowli w związku z opracowywaną wówczas 
koncepcją metra lub premetra w Krakowie [3].

Badania drgań zabytkowych budynków w średniowiecznym 
centrum Krakowa na przykładzie budynków przy ulicy 
Dominikańskiej 3 i filharmonii Krakowskiej
Początki komunikacji tramwajowej w Krakowie sięga-
ją roku 1882. Obecnie średniowieczne centrum Krakowa 
jest otoczone liniami tramwajowymi (ulice Podwale, 
Straszewskiego, 3 Maja, Basztowa, Westerplatte, św. 
Gertrudy) oraz przecięte tylko jedną linią tramwajową 
przebiegającą przez ulicę Dominikańską, plac Wszystkich 
Świętych i ulicę Franciszkańską (rys. 1). Pozostałe linie 
tramwajowe w centrum zostały zlikwidowane w latach 
1951–1953.

Przy tej linii znajduje się największe skupisko obiek-
tów zabytkowych (których historia w większości sięga 
średniowiecza) poddanych wpływom dynamicznym, są to 
m.in. Pałac Biskupi, Pałac Larischa, kościół Świętej Trójcy, 
kościół Świętego Franciszka i kamienice przy ulicy 
Dominikańskiej. Linia ta dochodzi także do zabytkowego 
(z pierwszej połowy XX w.) budynku Filharmonii Kra-
kowskiej. 

Poniżej przedstawiono wyniki pomiarów drgań budyn-
ku D3 przy ulicy Dominikańskiej 3 (rys. 2), wykonanych 
w roku 2010 dwukrotnie, tj. w lipcu przed remontem toro-
wiska oraz w listopadzie po remoncie torowiska i zastoso-
waniu maty wibroizolacyjnej w konstrukcji torowiska.

Źródłem drgań były przejazdy eksploatowanych w 2010 
roku na tej linii tramwajów. Badania obejmowały pomiar 
przyśpieszeń drgań w celu wykonania oceny wpływu drgań 
na konstrukcję budynku (wg skali SWD-II normy [8]) oraz 
oceny wpływu drgań na ludzi przebywających w budynku 
(według normy [9]). Mierzono składowe drgań w kierun-
kach poziomych x (kierunek prostopadły do osi torów) i y 
(kierunek równoległy do osi torów) oraz w kierunku piono-
wym z. 

W pomiarach zastosowano specjalistyczną aparaturę do 
pomiaru przyśpieszeń drgań w zakresie częstotliwości od 1 
do 100 Hz. Pomiary drgań poziomych, do oceny wpływu 
drgań na budynek wg skali SWD-II, wykonano w punk-
tach pomiarowych usytuowanych na murze nośnym bu-
dynku w poziomie terenu. 
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Wybrane wyniki analiz wpływu na konstrukcję budyn-
ku D3 drgań pomierzonych przed remontem torowiska i po 
remoncie, z zastosowaniem wibroizolacji, zamieszczono na 
rysunkach 3 i 4 odpowiednio w przypadku przejazdów 
tramwajów typu E1+C3 oraz typu NGT6.

Badania wykazały znaczący poziom wpływu drgań na 
konstrukcję budynku D3. Przed zastosowaniem wibroizo-
lacji drgania generowane przejazdami tramwaju typu 
NGT6 sięgały  do III strefy szkodliwości według skali 
SWD-II: drgania szkodliwe dla budynku, powodują lokalne za-
rysowania i spękania, przez co osłabiają konstrukcję budynku 
i zmniejszają jego nośność oraz odporność na dalsze wpływy dy-
namiczne; może nastąpić odpadanie wypraw i tynków. Po zasto-
sowaniu wibroizolacji torowiska poziom tego wpływu obni-
żył się do I strefy szkodliwości (drgania klasyfikowane jako 
nieodczuwalne dla konstrukcji), ale jest bliski osiągnięcia II 
strefy szkodliwości np. w wyniku pogarszania się stanu 
szyn na skutek zużycia. Drgania wywołane przejazdami 
tramwajów typu E1+C3 zarówno przed remontem, jak 
i po zastosowaniu wibroizolacji mieszczą się w II strefie 
szkodliwości skali SWD-II: drgania odczuwalne przez budy-
nek, ale nieszkodliwe dla konstrukcji; następuje tylko przyśpieszo-
ne zużycie budynku i pierwsze rysy w wyprawach, tynkach itp. 
Jest to stan wysoce niezadawalający, bowiem w przypadku 
budowli zabytkowych traktuje się, że drgania sięgające do 
II strefy szkodliwości skal SWD mogą być już szkodliwe 
dla konstrukcji tych obiektów.

Niekorzystne wyniki uzyskano także, badając wpływ 
drgań na ludzi przebywających w tym budynku. Pomiary 
wpływu drgań na ludzi przeprowadzono w dwóch po-
mieszczeniach: na parterze i na II piętrze budynku D3, 
zakładając na środku stropów w tych pomieszczeniach 
punkty do pomiaru drgań w trzech kierunkach.  Ocenę 
wpływu drgań na ludzi wykonano zgodnie z normą PN-
B-02171:1988, analizując wartości skuteczne RMS (Root 
Mean Square) w 1/3-oktawowych (tercjowych) pasmach 
częstotliwości i porównując je z wartościami odpowiadają-
cymi progowi odczuwalności drgań przez ludzi oraz war-
tościami odpowiadającymi zapewnieniu ludziom niezbęd-
nego komfortu. Na zamieszczonych rysunkach zaprezen-

Rys. 1. Linie tramwajowe w średniowiecznym centrum Krakowa 
Źródło: [1]

Rys. 2. Zabytkowy budynek przy ul. Dominikańskiej 3

Rys. 3. Analiza wpływu na budynek D3 drgań poziomych podczas przejazdu tramwaju typu E1+C3: a) przed remontem, b) po remoncie z zastosowaniem wibroizolacji 
Źródło: [7]
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towano wyniki tych analiz – linie ciągłe odpowiadają 
drganiom działającym wzdłuż podłużnej osi ludzkiego 
ciała, a linie przerywane – drganiom o kierunku poprzecz-
nym do tej osi. W kolejności od najniżej położonych linie 
te odpowiadają:

•	 progowi odczuwalności drgań przez ludzi,
•	 górnemu poziomowi zapewnienia ludziom wymaga-

nego komfortu w pomieszczeniach mieszkalnych 
w porze nocnej (od godz. 22 do 6),

Rys. 4. Analiza wpływu na budynek D3 drgań poziomych podczas przejazdu tramwaju typu NGT6: a) przed remontem, b) po remoncie z zastosowaniem wibroizolacji
Źródło: [7]

Rys. 5. Analiza wpływu na ludzi drgań pionowych na parterze budynku D3 podczas przejazdu 
tramwaju typu E1+C3 przed remontem torowiska 
Źródło: [7]

Rys. 7. Analiza wpływu na ludzi drgań pionowych na II piętrze budynku D3 podczas przejaz-
du tramwaju typu E1+C3 przed remontem torowiska 
Źródło: [7]

 Rys. 6. Analiza wpływu na ludzi drgań poziomych na II piętrze budynku D3 podczas przejaz-
du tramwaju typu E1+C3 przed remontem torowiska 
Źródło: [7]

Rys. 8. Analiza wpływu na ludzi drgań pionowych na parterze budynku D3 podczas przejazdu 
tramwaju typu E1+C3 po remoncie torowiska z zastosowaniem wibroizolacji 
Źródło: [6]

•	 górnemu poziomowi zapewnienia ludziom wymaga-
nego komfortu w pomieszczeniach mieszkalnych 
w porze dziennej (od godz. 6 do 22) oraz w pomiesz-
czeniach biurowych i handlowo-usługowych nieza-
leżnie od pory ich występowania.

Drgania generowane przejazdami tramwajów przekracza-
ją próg odczuwalności drgań przez ludzi, a także granicę 
kom fortu nocnego w pomieszczeniach mieszkalnych (rys. 5–8).
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Problem nadmiernego wpływu drgań na ludzi przeby-
wających w budynkach występuje częściej niż problemy 
nadmiernego wpływu na konstrukcję budynków. Dotyczy 
on wielu budynków położonych wzdłuż pierwszej obwod-
nicy Krakowa (np. przy ulicy Basztowej, Westerplatte, św. 
Gertrudy, Straszewskiego, Podwale itd.), w tym także ta-
kich obiektów jak budynek Filharmonii Krakowskiej (przy 
ulicy Zwierzynieckiej 1), gdzie hałas i drgania są szczegól-
nie dokuczliwe z uwagi na funkcję tego obiektu. Obok 
przedstawiono przykładowe wyniki, wykonanych w 2012 
roku, badań wpływu drgań tramwajowych na ludzi przeby-
wających w sali koncertowej w tym budynku (rys. 9).

Badania drgań tramwajowych budynków poza ścisłym  
centrum na przykładzie ulicy Bronowickiej i Kapelanka
W pierwszej dekadzie bieżącego stulecia w Krakowie remon-
towane były dwa torowiska tramwajowe: Bronowice – osiedle 
Widok oraz Rondo Grunwaldzkie – ulica Kapelanka, leżące 
poza ścisłym centrum miasta. Zabudowa mieszkaniowa przy 
tych torowiskach jest zróżnicowana: od wolnostojących, wy-
sokich 12-kondygnacyjnych, prefabrykowanych budynków 
wielorodzinnych i budynków niskich wzniesionych metodą 
tradycyjną na osiedlu Podwawelskim do budynków muro-
wych 1–3 kondygnacyjnych w zabudowie zwartej przy ulicy 
Bronowickiej. W obu przypadkach wykonano badania dyna-
miczne budynków przed i po remoncie, co umożliwiło oce-
nę skuteczności zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego 
[10, 11]. Podczas pomiarów dynamicznych badano drgania 
budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie toro-
wisk oraz propagację drgań w podłożu gruntowym [12].

Badania wpływu drgań komunikacyjnych na budynek 
przy ul. Bronowickiej 
Przed i po remoncie torowisko było i jest wydzielone w ulicy. 
Przed remontem tor tramwajowy zbudowany był z szyn S-49 
na podkładach betonowych z przytwierdzeniem pośrednim. 
Tor zasypany był pod główkę szyny tłuczniem. Podtorze wy-
konane zostało z tłucznia na warstwie odcinającej z piasku. 
Nawierzchnia na przejazdach przez torowisko wykonana 
była z płyt EPT i asfaltu lanego – por. rysunek 10. 

Po remoncie, torowisko po ułożeniu szyn tramwajowych 
jest zasypane humusem z wysianą, krótko rosnącą trawą. Takie 
rozwiązanie nazywane jest „tramwajem ekologicznym”. Poza 
faktem zielonego pasa torowiska warstwa humusu z ukorze-
nioną trawą tworzy dodatkową warstwę tłumiącą hałas i drga-
nia powstające na styku koło-szyna. Istotą tego rozwiązania 
jest posadowienie toków szynowych na podłożu (por. rys. 11). 
W tradycyjnym systemie toki szynowe układane są na podkła-
dach drewnianych lub żelbetowych. Powstały układ w postaci 
drabiny posadowiony jest na kamiennym tłuczniu. W nowym 
zastosowanym rozwiązaniu zamiast tłucznia zastosowano po-
dłużne belki żelbetowe wykonane na mokro. Na tych belkach 
ułożono, przytwierdzone za pomocą łapek sprężystych SB-3 
do żelbetowych podkładów, toki szynowe S-60. Przestrzeń sty-
ku spadku podkładów żelbetowych i belki podłużnej wypełnio-
na została materiałem sklejającym obie powierzchnie. Po stwar-
dnieniu warstwa ta przejmuje rolę reduktora hałasu i drgań.

Rys. 12. Badany budynek przy ul. Bronowickiej; rozmieszczenie czujników pomia rowych i oznacze-
nie torów jazdy 
Źródło: [11]

Rys. 9. Analiza wpływu na ludzi drgań pionowych w sali koncertowej budynku Filharmonii
Krakowskiej podczas przejazdu tramwaju typu NGT6

Rys. 10. Przekrój przez torowisko w ul. Bronowickiej przed remontem
Źródło: [11]

Rys. 11. Przekrój przez torowisko po remoncie
Źródło: [11]

Zabudowę fragmentu ulicy Bronowickej, w którym było 
remontowane torowisko, stanowią budynki mieszkalne 1–3 
kondygnacyjne. Do badań wybrano reprezentatywny budy-
nek położony w odległości około 4.8 metra od najbliżej bie-
gnących torów tramwajowych. Budynek wzniesiono w 1936 
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roku w zabudowie zwartej jako murowy, dwukondygnacyjny 
plus strych, podpiwniczony. Budynek przekryty jest drew-
nianym dachem pokrytym blachą. Wysokość kondygnacji 
około 3 metry. Stropy są drewniane. Rzut budynku jest nie-
regularny. Budynek jest w dobrym stanie technicznym; 
stwierdzono w nim zarysowanie faset, co jest typowe dla po-
łączenia podatnego drewnianego stropu i sztywnych ścian 
murowych. Widok budynku, jego wymiary, usytuowanie 
względem torów i oznaczenia oraz rozmieszczenie czujników 
pomiarowych pokazano na rysunku 12.

Do oceny szkodliwości wpływu drgań dla przedmiotowe-
go budynku wykorzystuje się skalę wpływów dynamicznych 
SWD-II i procedurę zawartą w normie PN-85/B-02170 [7], 
co uzasadnione jest m.in. konstrukcją, wymiarami i kształ-
tem rzutu poziomego przedmiotowego budynku. Aby doko-
nać tej oceny, wstępnie analizowano wszystkie zarejestrowa-
ne przebiegi drgań poziomych budynku w poziomie terenu, 
a następnie do dalszej szczegółowej analizy wybrano te, które 
reprezentują najniekorzystniejsze drgania. 

Na rysunkach 13a i b pokazano przykładowe przebiegi 
najintensywniejszych przebiegów drgań składowych pozio-
mych x drgań analizowanego budynku pomierzonych w po-

Rys. 14. Wyniki analizy tercjowej (1/3 oktawowej) przebiegów drgań z rys. 13a (a) i z rys. 13b (b) Źródło: [11]

ziomie terenu wzbudzonych przejazdem tramwaju z woza-
mi typu 105N przed i po remoncie torowiska. Przy przejaz-
dach torem A i B największe rzędne odpowiadały środkowym 
częstotliwościom fs > 25Hz. Na rysunkach 14a i b przed-
stawiono wyniki analiz tercjowych przebiegów składowej 
poziomej (x) najintensywniejszych drgań.  

Wyznaczone z analiz rzędne maksymalnych amplitud 
drgań w poszczególnych pasmach tercjowych pozostają 
w I strefie skali SWD-II zarówno dla przebiegów drgań 
zarejestrowanych przed, jak i po remoncie torowiska. Stąd 
też drgania wzbudzane przejazdami torem A tramwajów 
z wozami 105N są nieodczuwalne, a więc i nieszkodliwe dla 
konstrukcji budynku. 

Charakter przebiegów drgań wzbudzanych przejazdami 
tramwajów z wozami GT6+B4 torem A, odpowiednio 
przed i po remoncie torowiska, jest odmienny od drgań 
wzbudzanych przejazdami tramwajów z wozami 105N. Na 
rysunkach 15a i b pokazano przykładowe przebiegi składo-
wych poziomych x najintensywniejszych drgań pomierzo-
nych w budynku w poziomie terenu wzbudzonych przejaz-
dem tramwaju torem A. Największe rzędne amplitud 
drgań w poszczególnych pasmach tercjowych otrzymano 

Rys. 13. Przebiegi najintensywniejszych drgań budynku w poziomie terenu przed (a) i po remoncie (b) torowiska wzbudzone przejazdami tramwajów z wozami 105N 
Źródło: [11]

Rys. 15. Przebiegi najintensywniejszych drgań budynku w poziomie terenu przed (a) i po remoncie (b) torowiska wzbudzone przejazdami tramwajów z wozami GT6+B4
Źródło: [11]
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dla środkowych częstotliwości fs >>40Hz i pozostają one 
w I strefie skali SWD-II zarówno dla przebiegów drgań 
zarejestrowanych przed, jak i po remoncie torowiska (por. 
rysunki 16a, b). Maksymalne amplitudy rozłożonych drgań 
odpowiadają wyższym częstotliwościom, niż było to w przy-
padku przejazdów torem A tramwajów z wozami 105N. 
Drgania wzbudzane przejazdami tramwajów z wozami 
GT6+B4 torem A są nieodczuwalne, a więc i nieszkodliwe 
dla konstrukcji budynku.

Przejazdy torem B tramwajów z wozami 105N i GT6+B4 
wzbudzają niższy poziom najintensywniejszych drgań. 
Wyniki analizy tercjowej przebiegów tych drgań (tu nie pre-
zentowanych) wskazują, że są również nieszkodliwe dla kon-
strukcji przedmiotowego budynku.

Badania wpływu drgań komunikacyjnych na budynek  
przy ul. Kapelanka
W trakcie badań dynamicznych drgania budynku były 
mierzone na stanowisku pomiarowym nr 6 w poziomie te-
renu (por. rysunek 17). 

Na podstawie danych z pracy [12] w tabeli 1 zestawio-
no wartości maksymalnych składowych poziomych x i y 
oraz składowej pionowej z przyśpieszeń złożonych drgań 
budynku w poziomie terenu w odległości 23.8 metra od 
torowiska (czujniki P-16x, P-17y i P-18z), przy przejazdach 
torem A, zróżnicowanych typów tramwajów z dedykowa-
nymi prędkościami od 10 do 50 km/h.

Przy przejazdach tramwajów torem A wartości maksy-
malnych składowych przyśpieszeń złożonych drgań budyn-
ku pomierzonych w poziomie terenu wynoszą:

•	 składowa pozioma x – w przypadku przejazdów 
tramwajów z wozami typu E1+C3 i NTG6 maksy-
malna wartość składowej poziomej x przyśpieszeń 
drgań ax nie przekracza 1 cm/s2, a w przypadku 
tramwaju z wozami 105N przy prędkości v = 20, 30 
i 40 km/h wartość ax przekracza 1 cm/s2 i osiąga war-
tość 1.4 cm/s2 przy v = 40 km/h; 

•	 składowa pozioma y – maksymalna wartość składo-
wej poziomej y przyspieszeń drgań ay nie przekracza 
0.5 cm/s2;

•	 składowa pionowa z – charakteryzuje się większą in-
tensywnością niż składowe poziome. W przypadku 
przejazdów tramwaju z wozami typu E1+C3 maksy-
malna wartość przyśpieszenia składowej pionowej 

Zestawienie maksymalnych wartości składowych przyśpieszeń  
(w cm/s2) złożonych drgań przy przejazdach tramwajów torem A

Numer i opis pomiaru
P-16x P-17y P-18z

Punkt pomiarowy nr 6  
- budynek 23.8m od toru A

Pomiar 1 – Tramwaj E1-C3 10km/h 0.6 0.3 0.6

Pomiar 2 – Tramwaj E1-C3 20km/h – zbyt 
szybkie wyhamowanie 0.7 0.4 0.9

Pomiar 3 – Tramwaj E1-C3 20km/h 0.7 0.5 0.8

Pomiar 4 – Tramwaj E1-C3 30km/h 0.7 0.5 0.9

Pomiar 5 – Tramwaj E1-C3 40km/h 0.6 0.4 1.0

Pomiar 6 – Tramwaj E1-C3 50km/h 0.7 0.4 1.0

Pomiar 7 – Tramwaj NGT6 10km/h 0.6 0.3 0.9

Pomiar 8 – Tramwaj NGT6 20km/h 0.7 0.3 0.8

Pomiar 9 – Tramwaj NGT6 30km/h 0.9 0.4 1.0

Pomiar 10 – Tramwaj NGT6 40km/h 0.8 0.5 1.4

Pomiar 11 – Tramwaj NGT6 50km/h 0.8 0.5 1.2

Pomiar 12 – Tramwaj 105N 40km/h 1.4 0.4 1.9

Pomiar 13 – Tramwaj 105N 40km/h 0.9 0.4 1.5

Pomiar 14 – Tramwaj 105N 10km/h – w końco-
wej fazie przyśpieszenie 0.8 0.3 1.2

Pomiar 15 – Tramwaj 105N 20km/h 1.1 0.4 1.7

Pomiar 16 – Tramwaj 105N 30km/h 1.3 0.5 1.7

Pomiar 17 – Tramwaj 105N 50km/h 0.9 0.4 1.7

Rys. 16. Wyniki analizy tercjowej (1/3 oktawowej) przebiegów drgań z rys. 15a (a) i z rys. 15b (b) 
Źródło: [11]

Tabela 1

Rys. 17. Sytuacja – badany budynek, oznaczenia czujników i rozmieszczenie punktów
pomiarowych 
Źródło: [12]
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z przyśpieszeń drgań az nie przekracza 1cm/s2. 
W przypadku tramwaju NGT6 maksymalna wartość 
az wynosi 1.4 cm/s2 przy prędkości przejazdu v = 
40 km/h. W przypadku przejazdów tramwaju z wo-
zami 105N intensywność składowej z jest największa 
i przy v = 40 km/h osiąga wartość az = 1.9 cm/s2.

Na rysunku 18 pokazano przykładowo zmianę maksy-
malnych wartości składowych przyśpieszeń drgań budynku 
(ax, ay i az) w poziomie terenu w zależności od prędkości 
przejazdów tramwajów z wozami typu NGT6 wraz liniami 
trendu i ich opisami matematycznymi i wartościami współ-
czynnika linii trendu R2. Podobne zależności przy przejaz-
dach tramwajów z wozami typu 105N, pokazano na rysun-
ku 19. 

Poziom wzbudzanych drgań jest niski i w związku z tym 
rejestrowane drgania przy przejazdach trzech typów tramwa-
jów nie jest szkodliwy dla konstrukcji budynku. Przy przejaz-
dach tramwajów torem B wartości maksymalnych składo-
wych przyśpieszeń złożonych drgań budynku pomierzonych 
w poziomie terenu są mniejsze niż przy przejazdach tramwa-
jów torem A. 

Podsumowanie
W szeregu przypadków linie tramwajowe w Krakowie wywo-
łują ponadnormatywny wpływ na konstrukcję budynków i na 
ludzi przebywających w tych budynkach. Dotyczy to również 
niekorzystnego wpływu drgań na obiekty zabytkowe.

Podobnie jak w przypadku linii metra wpływy te można 
ograniczyć, stosując wibroizolację w konstrukcji torowisk. 
Warunkiem osiągnięcia odpowiedniej skuteczności takiej wi-
broizolacji jest jej zaprojektowanie. Polega ono na przepro-
wadzeniu obliczeń symulacyjnych celem dobrania parame-
trów wibroizolacji tak, aby prognozowany po zastosowaniu 
wibroizolacji wpływ drgań na ludzi w budynkach mieścił się 
poniżej progu odczuwalności drgań przez ludzi (por. [5, 6]). 

Skuteczność wibroizolacji zależy m.in. od typu tramwaju, 
warunków gruntowo-wodnych, jak i od konstrukcji budyn-
ków odbierających drgania. Stąd w różnych lokalizacjach pa-
rametry wibroizolacji konieczne do osiągnięcia wymaganej 
skuteczności wibroizolacji będą się różnić. Dla przykładu, 
w przypadku stosowanych często mat wibroizolacyjnych, 
pod płytami torowymi, parametrami tymi są: gęstość masy, 

Rys. 19. Zmiana maksymalnych wartości składowych przyśpieszeń drgań budynku w pozio-
mie terenu w zależności od prędkości przejazdów tramwajów z wozami typu 105N

Rys. 18. Zmiana maksymalnych wartości składowych przyśpieszeń drgań budynku w pozio-
mie terenu w zależności od prędkości przejazdów tramwajów z wozami typu NGT6

sztyw ność statyczna i dynamiczna maty, tłumienie oraz gru-
bość maty. Dlatego rozwiązanie sprawdzone w jednym miej-
scu a skopiowane, bez prognozy skuteczności, w innych lo-
kalizacjach nie zawsze będzie skuteczne, a w skrajnych przy-
padkach może prowadzić nawet do wzrostu poziomu 
emi to wanych do otoczenia drgań.   
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Wprowadzenie
Rozbudowa systemu transportowego w miastach wy-
maga bardzo wysokich nakładów finansowych oraz 
przemyślanej polityki transportowej. Wiąże się to 
z koniecznością podejmowania decyzji, których konse-
kwencje dla efektywności w przemieszczaniu się osób  
(i pośrednio towarów) mogą być bardzo dotkliwe. 
Podstawą racjonalności projektów rozwojowych jest okre-
ślenie ścisłego związku celów i zadań polityki transporto-
wej miasta z rozwiązaniami zastosowanymi w tych projek-
tach. Szczególny nacisk kładzie się tutaj na wiarygodność 
prognoz ruchu, kwantyfikowania oddziaływania innych 
projektów oraz trwałość finansową i instytucjonalną [1]. 
Wykazanie tego związku jest zadaniem studiów wykonal-
ności, a po realizacji staje się zasadniczym elementem mo-
nitorowania wdrożenia projektu jako procesu obserwacji 
jego efektów [2]. Oznacza to, że projekt jest wyrazem 
konkretnej polityki rozwojowej, w tym transportowej, co 
oznacza, że musi istnieć przełożenie pomiędzy założenia-
mi strategii rozwoju a generowaniem i wdrożeniem tych 
projektów [3]. 

Bardzo ważnym aspektem prowadzonych analiz jest 
ich kompleksowość, czyli konieczność pełnej analizy sys-

1  ©Transport Miejski i Regionalny, 2015.  

temu transportowego obejmującego zarówno transport 
indywidualny, jak i zbiorowy [4]. Należy pamiętać, że 
wszystkie podsystemy transportowe wpływają na siebie 
wzajemnie i oddanie nowej linii tramwajowej zmniejszy 
liczbę użytkowników dróg, wpływając jednocześnie na 
poprawę warunków ruchu dla kierowców. System trans-
portowy jest często porównywany do naczyń połączonych, 
gdyż pojawienie się nowego systemu transportowego (lub 
udoskonalenie istniejącego) wpływa na zmianę wyboru 
sposobu podróżowania. Jednocześnie nie należy oczeki-
wać znaczącej poprawy warunków podróży w odniesieniu 
do transportu indywidualnego. Bierze się to stąd, że 
zmniejszenie liczby samochodów na danym korytarzu 
transportowym (spowodowane przejęciem części kierow-
ców przez nową inwestycję w transport zbiorowy) przy-
czyni się do zmian w wyborze trasy przez pozostałych kie-
rowców. Oznacza to, że osoby omijające analizowany ko-
rytarz w warunkach pierwotnych (z wysokim stanem 
kongestii transportowej) zaczną korzystać z tego koryta-
rza, ponieważ właśnie pojawiły się tam lepsze warunki do 
jazdy. Niebagatelną rolę pełnią tutaj podróże wzbudzone, 
które „wypełniają” uzyskane rezerwy przepustowości 
[10]. W efekcie bardzo często nowe inwestycje w trans-
port zbiorowy paradoksalnie nie wpływają istotnie na wa-
runki podróży samochodem osobowym. 

Wybór właściwego kierunku rozwoju systemu transpor-
towego jest bardzo złożony i zależy od wielu czynników 
jakościowych i ilościowych. Do czynników ilościowych, da-
jących się kwantyfikować, zaliczamy m.in. wielkość miasta, 
liczbę mieszkańców będących w zasięgu inwestycji, liczbę 
pasażerów (wyrażoną np. podziałem zadań przewozowych), 
przeciętną długość i czas podróży, dostępność transportową 
obszarów miejskich itp. Wymienione czynniki estymuje się 
przy wykorzystaniu transportowych modeli symulacyjnych 
obejmujących swym zasięgiem aglomeracje. W przypadku 
czynników jakościowych [7], relatywnie trudnych do osza-
cowania, możemy wyróżnić przede wszystkim jakość 
i komfort podróżowania, poziom zaufania do komunikacji 
miejskiej, utrzymanie konkurencyjności komunikacji zbio-
rowej w stosunku do samochodu osobowego, oddziaływa-
nie na proekologiczne zachowania mieszkańców itp. Poza 
czynnikami ilościowymi i jakościowymi charakteryzujący-
mi funkcjonowanie systemu transportowego należy dodać 
również aspekty finansowe, ekonomiczne i prawne, które 
w sposób istotny wpływają na ocenę celowości procesu in-
westycyjnego.
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Streszczenie. Artykuł przedstawia procedurę analizy projektów in-
frastrukturalnych, jaka powinna towarzyszyć rozbudowie systemu 
transportowego obszarów zurbanizowanych. W ramach artykułu zde-
finiowano pojęcie projektów rozwojowych oraz wskazano na proces 
ich powstawania, począwszy od koncepcji programowej, a skończyw-
szy na analizie wielowariantowej. Podkreślono rolę wariantu bazowe-
go i konieczność jego precyzyjnego zdefiniowania, aby prowadzone 
analizy porównawcze miały właściwe odniesienie. Ważną rolę pełnią 
tutaj transportowe modele symulacyjne, które pozwalają na testo-
wanie i wybór pożądanego rozwiązania. W artykule przedstawiono 
strukturę najczęściej stosowanych modeli czterostadiowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem roli Kompleksowych Badań Ruchu (KBR)
w procesie ich powstawania. Niebagatelną rolę pełni również proces 
weryfikacji modelu i ocena jego jakości. Zwrócono również uwagę na 
możliwość zastosowania modułów kalibrujących, lecz podkreślono 
niebezpieczeństwa płynące z ich bezkrytycznej aplikacji. W podsu-
mowaniu odniesiono się do procedury wyboru wariantu optymalnego 
i wskazano na zastosowanie procedury analiz wielokryterialnych, jako 
narzędzia wspomagającego proces decyzyjny.
Słowa kluczowe: inwestycje infrastrukturalne, analiza efektywności 
funkcjonalnej, modelowanie podróży i prognozowanie ruchu
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Struktura tworzenia projektów rozwojowych
Dokumenty strategiczne miast, czy studia uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wymagają 
specjalistycznych ocen strategicznych oddziaływania na śro-
dowisko, a te z kolei są obwarowane zasadami szczegółowej 
oceny przyjmowanych rozwiązań przestrzennych, technolo-
gicznych i organizacyjnych. Powinny one gwarantować speł-
nienie zasad spójności założeń polityki transportowej z pro-
jektami (które muszą być zgodne z wyższymi dokumentami 
strategicznymi) [2]. Bardzo często dokumenty strategiczne 
są tak formułowane, że dominują w nich założenia general-
ne (sformułowane bardzo ogólnie), a cele szczegółowe doty-
czą konkretnych inwestycji w taki sposób, jakby sam proces 
budowy nowej linii tramwajowej był celem. Wniosek taki 
wynika z braku wskaźników będących miarą osiągania zało-
żonych celów. Bardzo często wykorzystuje się tutaj wskaźnik 
PKB, którego wielkości są uzależnione od tak wielu czyn-
ników, że jego związek z poszczególnymi przedsięwzięciami 
jest bardzo trudny do wykazania [2]. 

Nowy projekt powinien wpisywać się w otoczenie jako 
ważny element w osiąganiu celów rozwoju jednostki samo-
rządowej i koniecznym jest zdefiniowanie tzw. wariantu ba-
zowego, który będzie pełnił rolę punktu odniesienia. Jest to 
bardzo trudne zadanie, ponieważ planowana inwestycja ina-
czej będzie pracowała w warunkach izolowanych, a inaczej 
w przypadku współpracy z innymi inwestycjami. Nieba-
gatelną rolę pełni tutaj tzw. efekt synergii inwestycji, który 
wzmacnia lub osłabia ich efektywność w zależności od stop-
nia rozwoju systemu transportowego. Kwestia wariantu ba-
zowego jest o tyle ważna, że przedsięwzięcia poza projektem 
(z różnych dziedzin – zarówno transportowe, jak inne, skut-
kujące generowaniem nowego ruchu, lub odwrotnie – 
zmniejszające popyt na transport) mogą znacząco wpłynąć 
na projekt, zarówno w sensie oddziaływania na popyt, jak i na 
warunki realizacji projektu. Przykładem może być tutaj linia 
tramwajowa działająca niezależnie, bez dublującego jej funk-
cje układu drogowego, i linia tramwajowa z równoległym 
układem drogowym o wysokiej przepustowości. W obu wy-
mienionych przypadkach liczba pasażerów linii tramwajowej 
będzie różna, ponieważ część podróży zostanie przejęta przez 
samochody. Zatem definiując referencyjny stan rozwoju sieci, 
chodzi o taki, jaki powstanie niezależnie od tego, czy projekt 
będzie realizowany, czy nie. Oznacza to w praktyce przyjęcie 
do wariantów prognostycznych jedynie tych inwestycji, któ-
re są w momencie sporządzania prognoz przesądzone (tj. 
przedsięwzięcia ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym, 
wymaganym w ramach budżetowania wieloletniego, a stan 
ich przygotowań do realizacji jest taki, iż odstąpienie jest 
mało prawdopodobne – np. złożona jest aplikacja o wsparcie 
projektu, wykupiono grunty, przygotowano większość doku-
mentacji itp.). Nie można zatem w modelach prognostycz-
nych wprowadzać wszystkich inwestycji planowanych w do-
kumentach strategicznych. Dla tak zdefiniowanego wa-
riantu bazowego, prowadzone będą wszystkie analizy 
fun kcjonalne, ekonomiczne i finansowe. Całość analiz po-
winna być prowadzona w ramach Studium Wykonalności 
(SW). Jest to dokument, który oznacza ocenę i analizę po-

tencjału projektu, mającą na celu wsparcie procesu decyzyj-
nego poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego moc-
nych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim zwią-
zanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, 
oraz ocenę szans jego powodzenia [6]. SW powinno zatem 
zawierać następujące analizy:

•	 definicję projektu;
•	 przegląd i wnioski z dokumentów strategicznych;
•	 analizę marketingową, w tym badania i prognozy ruchu;
•	 analizę techniczną;
•	 analizę ekonomiczną i finansową;
•	 analizę instytucjonalną i prawną;
•	 analizę środowiskową;
•	 podsumowanie i wnioski.

Głównym celem SW jest wstępne określenie zakresu rze-
czowego przedsięwzięcia, oszacowanie nakładów inwestycyj-
nych i eksploatacyjnych, w tym zaplanowanie wydatków, oraz 
określenie ich źródeł, ocenę, czy dana inwestycja jest uzasad-
niona ze społecznego punktu widzenia oraz identyfikację po-
tencjalnych problemów związanych z realizacją i eksploatacją 
inwestycji. Znamiennym jest, że SW nie jest dokumentem 
dokładnie określającym wszystkie założenia projektu i więk-
szość elementów jest szacowana. Nie ma to jednak wpływu na 
efekt końcowy, ponieważ analiza prowadzi do potwierdzenia 
lub zanegowania celowości inwestycji. 

Struktura dokumentu SW prowadzi do wyznaczenia ce-
lowości realizacji danego projektu. Podstawowymi warto-
ściami syntetyzującymi efektywność przedsięwzięcia jest 
analiza kosztów i korzyści oraz wskaźnik IRR. Zawierają 
one właściwie wszystkie informacje pozwalające ocenić 
dany projekt, a podstawą do ich wyznaczenia są analizy ru-
chowe (w ramach niniejszego artykułu szczególną uwagę 
kładzie się właśnie na analizy ruchowe i prognozy ruchu). 
Pozwalają one parametryzować rezultaty projektów trans-
portowych i wśród najważniejszych można wymienić [5]:

•	 skrócenie czasów podróży pasażerów w transporcie 
zbiorowym;

•	 skrócenie czasu jazdy samochodem; 
•	 objęcie usługami transportu publicznego większej 

liczby mieszkańców;
•	 przejęcie pasażerów przez transport zbiorowy (zmia-

ny w podziale zadań przewozowych);
•	 różne miary zmniejszenia obciążenia ruchem sieci 

drogowej, a w konsekwencji zmiany w emisji spalin 
i hałasu;

•	 poprawa dostępności mieszkańców do tych usług 
(np. skrócenie dostępu do przystanków).

O ile w wymienionych aspektach praktyka jest dość do-
brze wypracowana i zazwyczaj nie ma problemu ze wskaza-
niem miar rezultatów, o tyle znacznie trudniej jest z wyka-
zaniem ilościowym tych korzyści w ramach projektu. Za 
przykład niech posłuży związek między np. zakupem no-
wego taboru dla transportu w mieście a jego zdolnością do 
generowania wymienionych rezultatów. Dlatego w takim 
wypadku właściwym postępowaniem jest ukształtowanie 
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zakresu projektu tak, aby jego związek z rezultatami był 
policzalny, na przykład przez połączenie projektów taboro-
wych z infrastrukturą drogi poruszania się tego taboru, 
z instalacją systemów ITS do zarządzania ruchem, czy ze 
zmianami organizacji ruchu z nadaniem priorytetów dla 
transportu publicznego [2].

Znacznie bardziej skomplikowane jest wykazanie oddzia-
ływań projektów transportowych w miastach. Wynika to 
z faktu, że projekty modernizacji transportu, polegające 
zwykle na skróceniu czasów podróży, mogą prowadzić za-
równo do poprawy atrakcyjności wybranego obszaru, jak 
i do spadku tej atrakcyjności. Transport bowiem działa 
w dwóch kierunkach, czyli pozwala z jednej strony szybciej 
dotrzeć do celu podróży, ale z drugiej – wybrać cel gdzie in-
dziej i dotrzeć tam w czasie podobnym do pierwotnego. 
A ten „inny cel” może nie być korzystny w punktu widzenia 
celów rozwojowych miasta, np. prowadzić do dalszego roz-
proszenia zabudowy [2]. Dlatego w przypadku każdej dużej 
inwestycji infrastrukturalnej podstawową rolę pełni ujęcie 
symulacyjne, modelujące zachowania komunikacyjne miesz-
kańców analizowanego obszaru.

Rola modeli symulacyjnych systemu transportowego
Do oceny procesów transportowych i modelowania zacho-
wań komunikacyjnych mieszkańców (w tym zmian takich 
zachowań powodowanych pojawieniem się nowej inwestycji 
infrastrukturalnej) stosuje się narzędzia analizy systemowej. 
System transportowy można definiować jako kombinację 
szeregu współzależnych elementów, generujących popyt na 
podróże w danym obszarze oraz odpowiadającą mu podaż 
zaspokajającą powstałe potrzeby transportowe [10]. System 
transportowy można podzielić na dwa zasadnicze kompo-
nenty: popyt, rozumiany jako liczba podróży generowana 
lub absorbowana przez dany obszar oraz podaż stanowiąca 
obiekty budowlane, które służą do realizacji zamierzonych 
podróży (np. układ drogowy, torowiska tramwajowe czy li-
nie kolejowe). Opis rzeczywistego systemu transportowego 
jest bardzo trudny z powodu wysokiego stopnia złożoności 
i występujących współzależności między jego poszczególny-
mi komponentami, uwzględniającymi rolę czasu w prowa-
dzonych analizach. Stąd potrzeba budowy modeli matema-
tycznych, stanowiących w stopniu wystarczającym odwzo-
rowanie analizowanego systemu transportowego. Modele 
transportowe stanowią więc zbiór formuł matematycznych 
opisujący oba komponenty funkcjonującego systemu trans-
portowego (podaż i popyt), uwzględniając jednocześnie wy-
stępujące między nimi współzależności w czasie. Praktyka 
planistyczna sieci / systemów transportowych bazuje często 
na modelach czterostadiowych, które są wykorzystywane 
w większości miast polskich do działań planistyczno-projek-
towych oraz do oceny efektywności funkcjonalnej inwestycji 
infrastrukturalnych. 

W celu minimalizacji ryzyka podjęcia błędnych lub nie-
efektywnych rozwiązań powszechnie stosuje się transportowe 
modele symulacyjne miast lub aglomeracji. Pozwalają one na 
testowanie możliwych rozwiązań i wskazują na kolejność 
oraz etapowanie inwestycji bez konieczności angażowania 

wysokich nakładów finansowych. Właściwie opracowany 
i skalibrowany model symulacyjny może stanowić bardzo 
dobre narzędzie wspomagające proces decyzyjny i minimali-
zujący ryzyko podjęcia niewłaściwych kroków. Analizując 
stan funkcjonowania systemu transportowego w miastach 
i aglomeracjach, często posługujemy się odpowiednio skon-
struowanymi modelami matematycznymi, odwzorowujący-
mi relacje między różnymi środkami przewozów pasażerskich 
[11], [10]. Zależności te są wyjątkowo skomplikowane, ponie-
waż u podstaw podejmowania decyzji zawsze leży czynnik 
ludzki, który jest w swojej istocie nieprzewidywalny. Oczywiście 
podejmowane są próby matematycznego modelowania tych 
zachowań, lecz zawsze są one nacechowane pewnym stopniem 
uogólnienia, co wpływa na uzyskane wyniki końcowe (w dal-
szej części artykułu  ta kwestia będzie rozwinięta).

Pomimo swoich słabości największą zaletą takich modeli 
jest możliwość weryfikowania różnych scenariuszy zmian, 
bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów – dla raz 
opracowanego modelu systemu transportowego można 
w sposób dowolny kreować i testować rozwiązania. Daje to 
nieograniczone możliwości dla planistów transportu i decy-
dentów w zakresie testowania zmian w systemie transporto-
wym, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów 
lub testowania pewnych rozwiązań na tkance miejskiej.

Struktura modeli symulacyjnych
Budowa modelu symulacyjnego wymaga dostępu do bar-
dzo rozbudowanej bazy danych wejściowych składającej się 
z trzech zasadniczych elementów [11]: 

•	 modelu sieci odwzorowującego układ drogowo ulicz-
ny miasta wraz z siecią komunikacji zbiorowej (szcze-
gółowe przebiegi linii autobusowych i tramwajowych 
wraz z rozkładem jazdy i prędkościami międzyprzy-
stankowymi, lokalizacja przystanków i węzłów prze-
siadkowych itp.);

•	 bazy danych dotyczącej zmiennych strukturalnych, 
opisujących charakter zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru analizy z uwzględnieniem mniejszych 
obszarów – rejony komunikacyjne. Dotyczy to liczby 
mieszkańców, miejsc pracy, zawodowo czynnych, 
liczby uczniów itp.;

•	 wyników badań mobilności, zawierających podsta-
wowe informacje dotyczące wybranych cech społecz-
nych i ekonomicznych mieszkańców, rodzajów i cha-
rakteru realizowanych podróży wybranymi środkami 
transportu, rozkładu przestrzennego podróży itp.

Pozyskanie danych jest elementem bardzo złożonym 
i w świetle rozproszonego zbioru danych i rozdrobnienia 
jednostek dysponujących nimi stanowi duże wyzwanie 
dla projektanta. Etap zbierania danych ma bowiem istot-
ny wpływ na wyniki końcowe modelu symulacyjnego, 
a błędne oszacowanie i niewłaściwa dystrybucja zmien-
nych może zniweczyć najbardziej wyrafinowany model 
podróży [11]. Jednakże najbardziej kosztownym i czaso-
chłonnym elementem budowy transportowych modeli 
symulacyjnych jest jednak dostęp do danych dotyczących 
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zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Dane te zbie-
rane są w postaci badań ruchliwości, pozyskiwanych w ra-
mach Kompleksowych Badań Ruchu. Jest to rozległa 
baza danych, pozwalająca na znajdowanie matematycz-
nych zależności opisujących każdy z etapów modelu po-
dróży. W Kra kowie badania tego typu zostały przepro-
wadzone w roku 2013, a ich efektem jest budowa modelu 
symulacyjnego obszaru aglomeracji krakowskiej [12].

Proces modelowania podróży
Zakładając, że mamy dostęp do wyżej wymienionych zbio-
rów danych, kolejnym etapem jest budowa pełnego mo-
delu symulacyjnego. Najczęściej stosowaną w warunkach 
krajowych metodą jest ujęcie czterostadiowe. Modelowanie 
poszczególnych etapów polega na znajdowaniu matema-
tycznych zależności między zmiennymi objaśniającymi przy-
pisanymi do rejonów komunikacyjnych a rzeczywistymi 
zachowaniami komunikacyjnymi mieszkańców, zebranymi 
właśnie w trakcie prowadzonych badań KBR. Podstawowym 
założeniem pozwalającym dokonać weryfikacji jakości wyni-
ków badań ruchliwości jest oczekiwana zgodność uzyskane-
go modelu z wynikami pomiarów przekrojowych. Podejście 
takie jest uzasadnione, ponieważ model budujemy i testu-
jemy w oparciu o niezależne dane wejściowe. Modele te 
charakteryzują się relatywnie wysokim poziomem agrega-
cji i znacząco upraszczają rzeczywistość z racji swojej istoty 
podejścia do problemu – bazują bowiem na podróży jako 
podstawowej jednostce. Nie wnikają one w proces podejmo-
wania decyzji, a jedynie analizują podróż jako konsekwencję 
charakteru zagospodarowania przestrzennego i parametrów 
sieci transportowej [10]. Jednakże pomimo swoich licznych 
uproszczeń modele symulacyjne znajdują szerokie zastoso-
wanie w praktyce planistycznej, dając zadowalające wyniki 
zwłaszcza w analizach kierunków rozwoju systemu trans-
portowego miast i aglomeracji. Dzieje się tak z powodu ich 
prostoty (zwłaszcza w świetle powszechnego dostępu do no-
woczesnych programów komputerowych) oraz ustalonego 
i wielokrotnie sprawdzonego sposobu pozyskiwania danych 
wejściowych. Budując modele czterostadiowe, należy opierać 
się na szczegółowych wynikach badań ruchliwości pozwala-
jących na tworzenie własnych formuł opisujących zjawiska 
podróży. Taka analiza traktowana jest jako ujęcie klasyczne, 
lecz nie jedyne (jest wiele modeli pozwalających opisywać 
zjawiska podróży, np. modele bazujące na aktywnościach). 
W warunkach krajowych najczęściej spotykanym podej-
ściem jest model czterostadiowy, rekomendowany m.in. 
w Niebieskiej Księdze [5] (dokument wskazujący sposób 
oceny efektywności funkcjonalnej i ekonomicznej inwestycji 
w infrastrukturę transportową). 

Wskutek wysokiego poziomu agregacji danych modele 
czterostadiowe mają wielu przeciwników. Słabości modeli 
czterostadiowych nie wpływają jednak znacząco na wyniki 
końcowe analiz prognostycznych i stąd ich powszechne sto-
sowanie, szczególnie w warunkach krajowych. Na rysun-
ku 1 przedstawiono wyniki symulacji potoków pasażer-
skich dla modelu aglomeracji krakowskiej [12].

Ocena modeli symulacyjnych
Wykorzystywanie do modelowania programów symulacyj-
nych pozwala na ingerencję właściwie w każdy poziom mo-
delu i identyfikację potencjalnych błędów. Aby jednak można 
było podjąć próbę oceny jakości wyników badań ruchu, należy 
dysponować modelem sieciowym miasta / aglomeracji (wstęp-
nie skalibrowanym) oraz wynikami pomiarów przekrojowych. 
Proces kalibracji modelu polega na takim dopasowaniu formuł 
matematycznych opisujących poszczególne etapy modelowa-
nia, aby uzyskany wynik (w postaci natężenia ruchu drogowe-
go lub potoków pasażerskich) był zgodny z dostępną bazą po-
miarową. W przypadku, gdy mamy do czynienia z modelem 
historycznym (powstałym jakiś czas temu i już nieaktualnym), 
można skorzystać z procedury kalibracji więźby ruchu w opar-
ciu o pomiary przekrojowe [13]. Do tego celu stosuje się odpo-
wiednie moduły w oprogramowaniu komputerowym. Może 
to stanowić bardzo wartościową alternatywę wobec prowa-
dzenia badań ruchliwości dla potrzeb aktualizacji modeli sy-
mulacyjnych. Należy jednak pamiętać, że aktualizacja więźby 
ruchu w takim przypadku niesie za sobą ryzyko popełnienia 
błędu związanego z brakiem uwzględniania w procedurze ob-
liczeniowej, np. zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. 
Ponieważ znane metody aktualizacyjne faworyzują rozwiąza-
nia możliwie najbardziej zbliżone do więźby wyjściowej, nie 
zaleca się stosować takiego podejścia w przypadkach, kiedy 
zmiany w strukturze miasta są znaczące w porównaniu do 
stanu pierwotnego. Drugim ważnym zagadnieniem jest roz-
powszechnianie metod aktualizacyjnych i ich automatyzacja 
poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi symulacyjnych. 
W takim przypadku procedury kalibracyjne wymagają do-
słownie chwili, lecz niekoniecznie prowadzą do właściwych 
wyników. Można sobie wyobrazić wielokrotne powtarzanie 
procedury kalibracyjnej, aż do osiągnięcia założonej zgodno-
ści. Jednakże takie działanie prowadzi do całkowitej zmiany 
kształtu więźby ruchu, a w efekcie do zafałszowania rozkładu 
rzeczywistych podróży w mieście.

Analiza wariantów i wybór rozwiązania optymalnego
Prowadząc analizy rozwoju systemu transportowego, na-
leży zawsze brać pod uwagę rozwiązania alternatywne. 
Z tego powodu niezbędnym jest wskazanie różnych warian-
tów rozwoju, obejmujących swym zakresem różne środki, 
np. metro, pre-metro, tramwaj, Bus Rapid Transit (BRT), 
pasy autobusowe itp. Mnogość możliwych rozwiązań i wy-
brane do analizy warianty powodują, że wybór właściwego 
bardzo często stanowi istotny problem. Przewaga danego 
wariantu może wyrażać się w warstwie funkcjonalnej, lecz 
w ekonomicznej już niekoniecznie. Do tego dochodzi ele-
ment społeczny i środowiskowy, co powoduje brak jedno-
znacznego wskazania na rozwiązanie zalecane. W takim 
przypadku z pomocą przychodzą analizy wielokryterialne, 
przypisujące wagi grupie kryteriów i umożliwiające wska-
zanie na wariant pożądany, uwzględniając często sprzeczne 
kryteria. Stosowanie tego typu podejścia jest powszechne 
w praktyce i pomaga w sposób znaczący wskazać na takie 
rozwiązanie, które w danych warunkach będzie rozwiąza-
niem optymalnym [8], [1], [9].
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Podsumowanie
Uzyskanie efektów w przygotowywaniu i wdrażaniu in-
westycji zgodnie z przedstawionymi warunkami jest nie-
zbędne i możliwe. Warunkiem jest uwzględnienie zapisów 
polityki transportowej miasta, która będzie sukcesywnie 
realizowana, a po uchwaleniu monitorowana i aktualizo-
wana. Należy również pamiętać, aby zapisy polityki były 
respektowane, czyli jej zasady – implikowane w transpor-
cie i w dziedzinach powiązanych z transportem (plano-
wanie przestrzenne, zarządzanie operacyjne transportem 
w całości – np. organizacja ruchu drogowego). Ponadto 
oczekuje się, iż koncepcje rozwojowe będą stanowiły wy-
nik wnikliwego badania uwarunkowań rozwojowych, 
rozpoznania marketingowego oraz pracy analitycznej, 
w tym analiz ilościowych i jakościowych (ze szczegól-
nym uwzględnieniem analiz środowiskowych). Nie moż-
na zapominać o warstwie społecznej, gdzie postulowane 
rozwiązania będą wynikiem poważnej debaty publicznej 
(najlepiej w takiej kolejności: w środowisku fachowym, 
obywatelskim i politycznym). 

W warstwie merytorycznej zaś, istotną rolę pełnią analizy 
ruchowe wariantów, dające asumpt do dyskusji i potwierdzają-
ce / negujące proponowane rozwiązania. Podstawowymi cela-
mi budowy modelu symulacyjnego miasta jest zatem weryfi-
kacja zamierzeń inwestycyjnych dotyczących rozbudowy in-
frastruktury drogowej i transportu zbiorowego, sprawdzenie 
efektu założeń polityki transportowej czy wpływu zmian w za-
gospodarowaniu przestrzennym na warunki ruchu. 
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