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Souhrn
V průběhu roku 2019 pokračovalo ověřování nových
typů senzorů. Jednalo se o senzory z Číny a USA:

 T1 Úzké Tenzometrické senzory USA,
 T2 Úzké Piezo-elektrické senzory na bázi

křemenných krystalů – Čína.

Hlavním cílem testu bylo srovnat v praktickém
provozu uvedené senzory, za účelem zjištění jejich
přesnosti, spolehlivosti a chování ve vozovce
(instalace, zálivka atd.). Výsledky byly
vyhodnoceny podle následujících kritérií:

 dosažená přesnost,
 pořizovací náklady,
 předpokládaná životnost.

Výsledky jsou určeny Ředitelství silnic a dálnic ČR
a krajům, kteří budují síť stanic WIM a vypisují
výběrová řízení. Výsledky jim pak umožní
objektivně vyhodnotit předložené nabídky.

Současně probíhalo upřesnění požadavků na
vozovku v souvislosti s výstavbou WIM ve
spolupráci s AŽD Praha. Jednalo se o připravovanou
výstavbu WIM na D4 - 9,5 km a D7 - 4,5 km.

Mimo standardní využití WIM na vozovkách
pozemních komunikací se zkoumaly další možnosti
uplatnění při:

 monitoringu zatížení mostů,
 zavádění inteligentních tachografů,
 kontrole rozměrů vozidel.

Oblast použití
Získané poznatky v souvislosti s monitoringem
mostů byly využity při podání projektu s názvem
„Systém ochrany mostních konstrukcí před
nadměrným zatěžováním vozidly“ do programu
DOPRAVA 2020. Cílem je možnost využití systému
WIM k ochraně mostů před zatížením vozidly
překračujícími povolené zatížení jak celkové, tak i
jednotlivých náprav a zajištění odklonění těchto

vozidel. Sledování zatížení mostů, včetně jejich
chování bude pak možné využít při

 statickém výpočtu zatížení mostů v rámci
povolování nadměrných přeprav,

 plánování údržby mostů.

EU požaduje ve směrnici 96/53/ES, aby členské
státy přijaly zvláštní opatření pro identifikaci vozidel
nebo souprav, které pravděpodobně překročily
maximální přípustnou hmotnost. Opatření lze
provést pomocí automatických systémů zřízených
v silniční infrastruktuře nebo pomocí palubního
zařízení pro zjišťování hmotnosti instalovaného
přímo ve vozidlech.

Dále byly posouzeny možnosti využití výstupů
z projektu „Systému kontroly rozměrů vozidel“.
Jednalo se o možnost doplnění systému WIM o
systém pro kontrolu rozměrů vozidel na principu
scannerů.

Obr. 1 Výstup systému

Metodika a postup řešení
Analýze reálného zatížení mostních konstrukcí může
pomoci měření systémem WIM. Za účelem zjištění
chování mostu pod zatížením v čase se měří
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hmotnost, která je doplněna měřením odezvy mostní
konstrukce pod zmíněným zatížením. Předjednána
byla příprava certifikované metodiky pro využití a
umístění WIM.

Byly stanoveny parametry naměřené systémem
WIM pro statický výpočet zatížení mostu a možnost
posouzení vlivu zatížení na plánování údržby a
oprav mostu. Výsledkem bylo navržení koncepce
dlouhodobého sledování mostů v následujících
bodech:

1. Verifikace chování mostu pod zatížením.
2. Sledování středové desky s podélnými žebry.
3. Sledování únavy konzol.
4. Ověření a upřesnění dopravního modelu.
5. Měření vlivů únavy prostřednictvím měření

WIM (Sladění s měřením vibrací).
6. Vizuální kontroly referenčních polí.

Obr. 2 Příklad analýzy reálného ztížení mostní konstrukce

Zařízení, které je součástí inteligentních tachografů,
je schopno předávat údaje o hmotnosti poskytované
interním palubním systémem pro zjišťování
hmotnosti za účelem předvýběru pro kontrolní
vážení, kontrolním orgánům. Jedna z možností je
také předat informace z WIM do tachografu a
následně kontrolním orgánům.

Obr. 3 Návrh předání informací o hmotnosti vozidla
kontrolním orgánům

Pro posouzení systému pro měření rozměrů vozidla
za jízdy byla zpracována metodika pro dynamické
měření rozměrů vozidel, která umožní posoudit
systém z hlediska jeho využití v rámci WIM.

Výsledky
Dosažené výsledky byly prezentovány na osmé
mezinárodní konferenci ICWIM8 19. – 23. 5. 2019
v Praze, které se zúčastnilo 210 delegátů z 37 zemí

ze všech kontinentů. Konferenci zajišťovalo
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Obr. 4 Účastníci konference ICWIM8

Dne 30. 10. 2019 uspořádalo CDV seminář, na
kterém seznámilo účastníky s dalšími aktivitami
CDV v oblasti kontrolního vážení vozidel a s tím
související ochranou pozemních komunikací a
mostů. Jeden ze závěrů semináře byl návrh na
pokračování ověření systému měření rozměrů
vozidel za jízdy.

Závěr
Z dosavadních výsledků řešení jednotlivých
problémů souvisejících s WIM byly předloženy
návrhy na doplnění systému WIM o další moduly:

 měření emisních hodnot dopravního proudu a
jeho osazení na stanice WIM,

 pro komunikaci stanic WIM s digitálním
tachografem.
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