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Souhrn
Jde o aktivitu zahájenou v roce 2017. Jejím cílem
bylo získání podkladů pro vypracování metody pro
přesnější vážení nadměrných nákladů.

Konkrétně se jedná o stanovení celkové hmotnosti,
nápravových a kolových hmotností přepravníků pro
transport nadměrných nákladů, včetně stanovení
okrajových podmínek měření a eliminace možných
chyb. Výsledky vlastního vážení jsou jedním
z podkladů pro získání povolení pro přepravu
nadměrných nákladů na pozemních komunikacích.

V rámci řešení byl navržen postup pro stanovení
požadavků na měřicí místo pro nadměrné transporty,
kritéria pro použitý vážní systém a rozsah a obsah
postupu vlastního procesu vážení.

Oblast použití
Získané teoretické poznatky a navržené postupy pro
vážení nadměrných nákladů byly využity při
zpracování metodiky vážení vozidel převážejících
nadměrný náklad, která byla zpracována na základě
požadavku Ministerstva dopravy.

Metoda dynamického měření hmotností nadměrných
nákladů byla zvolena z důvodů zjednodušení a
zrychlení vlastního měření, neboť přepravy
nadměrných nákladů musí striktně dodržovat časový
harmonogram přepravy. Dalším důvodem je
skutečnost, že zvolené zařízení WL104 umožňuje
měření všech kol nápravy na speciálních návěsech
(např. Goldhofer), což na běžných statických
přenosných vahách, kterými jsou v současné době
vybaveny kontrolní složky v ČR, není technicky
proveditelné.

Metodika a postup řešení
Předmětem řešení bylo:
 stanovení požadavků na měřicí místo pro

nadměrné náklady,
 návrh použitého vážního systému,
 stanovení vlastního postupu vážení.

Požadavky na měřicí místo
Tyto požadavky vychází z podmínek stanovených
výrobcem přenosných vah. Místo, ve kterém se
vozidlo pohybuje během vážení (50 m před a 25 m
za vážícími plošinami), musí být rovné a bez závad.
Pro stanovení celkové hmotnosti vozidla nesmí
maximální sklon v žádném směru překročit 5 %. Z
hlediska stanovení hmotnosti na kolo, nápravu nebo
skupinu náprav je požadavek, aby podélný sklon
nepřekročil 2 % a příčný sklon 3 %. Vážení musí být
provedeno bez brždění a bez zařazení rychlosti. V
případě potřeby se vozidlo může zablokovat pomocí
klínu u jedné z nevážených náprav.

Na základě výpočtů bylo zjištěno, že sklon větší než
0,5 % ve směru jízdy může mít za následek posunutí
nákladu, které nemůže být opomíjeno. V rámci
provedených testů byly učiněny následující závěry,
pokud jde o sklon a blokování: rovnost vážního
místa ve směru jízdy je velmi důležitá, zejména pak
na krátkém úseku.

V praxi je obtížné najít vhodné místo pro vážení
velmi dlouhých vozidel. Je proto vhodné použít
specifický odpočet tolerancí i s ohledem na kvalitu
vážního místa, např. bez odečtu pro skutečně
perfektní terén (kdy vozidlo nesjede z váhy, i když
není zabrzděné) a 2 % pro všechny ostatní terény.

Návrh použitého vážního systému

Pro účely správného ověření hmotnostních
parametrů nadměrných nákladů byly navrženy váhy
s neautomatickou činností třídy přesnosti III a IIII.
Délka a šířka uvedených transportů zpravidla
překračuje standardní hodnoty a je proto velmi
obtížné provést přesná měření prostřednictvím běžné
konfigurace vážního systému. Při běžném použití tří
vážních plošin (systému WL104) může docházet k
přejezdu nadrozměrných transportů přes okraje
vážících plošin, neboť délka a šířka soupravy
neumožňuje naprosto přímý přejezd vážních plošin.

Na základě praktických zkušeností získaných při
ověřovacích měřeních byly navrženy čtyři vážní
plošiny, které jsou fixovány speciálním zařízením,
jež zabraňuje posunu plošin v průběhu přejezdu
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vozidla. Uvedená konfigurace byla v průběhu
měření úspěšně odzkoušena.

Obr. 1 Schéma uspořádání vážní zóny

Vlastní postup vážení
Pro vlastní proces vážení byly stanoveny základní
požadavky z hlediska organizace a provádění
měření. Dále byl stanoven požadavek na počet a
odbornost pracovníků provádějících vážení.

Vzhledem k tomu, že výsledky měření mohou být
ovlivněny rychlostí přejezdu soupravy přepravující
nadměrný náklad, je nutné, aby součástí metodiky
byl také popis postupu provádění dynamického
vážení.

Při vyhodnocení vlastního měření je nutné také
posouzení možných zdrojů chyb, které se mohou
vyskytnout z důvodů chybného používání při
provozu, v důsledku statického tření v zavěšení
náprav a oscilace vozidla, chyby v komunikaci a
chyby vah.

Obr. 2 Měření na upravených vahách HAENNI WL 104
(čtyři vážní plošiny)

Výsledky
Výsledkem jsou následující doporučení, která byla
využita při vlastních měřeních a při zpracování
„Metodiky vážení vozidel převážejících nadměrný
náklad“ pro Ministerstvo dopravy ČR:

 Nevhodné charakteristiky místa měření ovlivňují
přejezd vozidla a mohou vést k velkým

nesrovnalostem mezi silami vyvozenými
přejezdem náprav a odpovídající statickou
hmotností. Z tohoto důvodu je nutné dodržet
požadavky týkající se geometrie vozovky,
vlastnosti povrchu vozovky a dodržení podmínek
pro používání systému LS WIM (nízkorychlostní
vážní systém - low speed weigh in motion).

 Pro potřeby měření nápravových a celkových
hmotností u speciálních a nadměrných transportů
použít konfigurace čtyř vážních plošin, které jsou
fixovány speciálním zařízením, jež zabraňuje
posunu plošin v průběhu přejezdu vozidel.

 S ohledem na vyhodnocení výsledků měření v
závislosti na rychlosti při přejezdu je nutné
provádět měření nadměrů a speciálních
transportů do rychlosti 5 km/h.

Závěr
Nízkorychlostní vážní systémy  LS WIM s vysokou
přesností měření vyžadují dodržení jednoznačných
podmínek měření. Tím je možné zamezit zbytečně
vysoké toleranci.

Doporučení pro vážení nadměrných nákladů a
speciálních transportů pro potřeby vydání povolení k
přepravě prostřednictvím přenosného systému
dynamického vážení, která jsou shrnuta
v předcházejících bodech, byla využita při měření a
zpracování metodiky pro Ministerstvo dopravy ČR.
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