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Zarz d Dróg Wojewódzkich w odzi systematycznie modernizuje 
sie  dróg i dostosowuje ich no no  do warto ci 115 kN, obo-
wi zuj cej w krajach nale cych do Unii Europejskiej. W chwili 
obecnej wi kszo  dróg wojewódzkich nie posiada jeszcze doce-
lowej wytrzyma o ci. Ruch pojazdów ci kich, a w szczególno ci 
pojazdów przeci onych, powoduje powstawanie sp ka  i ubyt-
ków w nawierzchni. Negatywne oddzia ywanie na nawierzchni  
pot guj  dodatkowo niesprzyjaj ce warunki atmosferyczne  np. 
d ugie zimy. Bezpo rednim skutkiem takiego stanu jest skróce-
nie ywotno ci odcinków dróg, a sp kania i ubytki w nawierzchni 
stanowi  cz sto bezpo rednie zagro enie dla ycia kierowców 
i stanu technicznego pojazdów. Dodatkowo przeci one pojaz-

Inteligentny System Transportowy wdro ony w odzi jest jednym z najwi kszych syste-
mów w Polsce. Projekt „Inteligentne systemy transportu  monitorowanie obci e  dróg” 
by  realizowany w latach 2010-2011 przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w odzi. Wdro enie 
projektu mia o na celu monitorowanie i ochron  przed niszczeniem dróg wojewódzkich 
administrowanych przez ZDW.

Monitorowanie obci e  dróg 
w województwie ódzkim 
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dy powoduj  powstawanie wi kszych wibracji, co niekorzystnie 
wp ywa na obiekty znajduj ce si  w pobli u dróg oraz zu ywaj  
wi ksze ilo ci paliwa, co powoduje zwi kszenie emisji dwutlenku 
w gla i innych gazów, a w efekcie negatywnie wp ywa na rodo-
wisko naturalne. Jednym z rozwi za  maj cych na celu ochro-
n  dróg przed niszczeniem s inteligentne systemy preselekcji 
wagowej, które wykrywaj  pojazdy przekraczaj ce dopuszczal-
ne naciski osi oraz dopuszczaln  mas . Od 26 kwietnia 2010 r.
do 30 listopada 2011 r. Zarz d Dróg Wojewódzkich w odzi re-
alizowa  projekt pn. „Inteligentne systemy transportu  moni-
torowanie obci enia dróg” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa ódzkiego na lata 2007-2013, zawie-
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raj cy elementy wskazane w dyrektywie ITS. Wspó  nansowany 
by  on w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2007-2013, w ramach Priorytetu I  Infrastruktura trans-
portowa, Dzia anie I.5  Inteligentne systemy transportu. War-
to  opiewa a na kwot  9 524 256,78 z [1].

Sk ad i dzia anie systemu
System ITS, wdro ony przez krakowsk   rm  TRAX elektronik przy 
wspó pracy  rmy CAT Tra   c, obs uguje 8 stacji preselekcyjnego 
wa enia pojazdów w ruchu (wagi i kamery), 17 stacji monitorin-
gu ruchu drogowego (wyposa one w radarowe czujniki pomiaru 
pr dko ci, kamery do rozpoznawania numerów rejestracyjnych 
ANPR, kamery pogl dowe CCTV), 2 punkty szczegó owej kontro-
li pojazdów, urz dze  do potwierdzenia konieczno ci eliminacji 
z ruchu podejrzanego pojazdu (wagi przeno ne), infrastruktury 
informatycznej oraz specjalistycznego oprogramowania. Kamery 
posiadaj  równie  radar do pomiaru pr dko ci. Ka de stanowi-
sko wagowe dokonuje pomiaru parametrów, takich jak obci e-
nia (nacisk) osi (równomierno  za adunku), pr dko  ka dej osi, 
ca kowite obci enie wszystkich osi, liczba osi pojazdu, rozstaw 
osi pojazdu, d ugo  pojazdu, pr dko  pojazdu, maksymalne 
dopuszczalne obci enie pojazdu  mo liwa edycja danych za-
pisanych w systemie w wyniku zmiany prawa, klasy  kacja wed ug 
europejskich schematów, z mo liwo ci  wprowadzenia zmian 
wed ug liczby i rozstawu osi, data i godzina przejazdu. Stacje 

pomiarowe transmituj  dane w sposób automatyczny do cen-
trum zarz dzaj cego, obs ugiwanego przez cztery serwery, które 
znajduj  si  w siedzibie ZDW w odzi. Do czno ci wykorzysta-
no bardzo popularny w tego typu systemach sposób transmisji 
oparty o telefoni  komórkow  w standardzie GPRS. 

Dzia anie systemu
W stacjach preselekcyjnego wa enia zastosowano po dwie 
tensometryczne p yty wa ce (DAW100  rmy PAT Tra   c) 

Rys. 1. Punkty wideomonitoringu dróg wojewódzkich [1]

Fot. 1. Stacja preselekcyjnego wa enia pojazdów [2]
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umieszczone w rz dzie. Tego typu wagi nale  do najdok ad-
niejszych i najtrwalszych na rynku. Umo liwiaj  one pomiary 
nacisków poszczególnych osi oraz masy ca kowitej pojazdów 
b d cych w ruchu – tzw. system WIM (weigh-in-motion). Rów-
nolegle z p ytami wa cymi zainstalowano zestawy p tli induk-
cyjnych, co umo liwi o równie  pomiary pr dko ci, d ugo ci, 
liczby osi oraz odst pów pomi dzy pojazdami. Dodatkowo wy-
konywana jest klasy  kacja pojazdów za wzgl du na 8 typów, 
zgodnie ze specy  kacj  COST 323. Przejazd ka dego pojazdu 
dokumentowany jest ponadto zdj ciem pogl dowym z ka-
mery CCTV oraz zapisem numeru rejestracyjnego oraz nu-
meru tablicy ADR z kamer ANPR. Wykorzystane kamery ANPR 
dzia aj ce w pa mie podczerwieni umo liwiaj  niezawodne 
rozpoznawanie numerów rejestracyjnych wszystkich pa stw 
europejskich. W przypadku kierunków ruchu, w których nie 
s wykonywane wa enia, zastosowano zestawy dwóch p tli 
indukcyjnych umo liwiaj ce pomiary kierunku ruchu, pr dko-
ci, d ugo ci, liczby osi oraz klasy  kacj  na 6 typów pojazdów, 

zgodnie ze specy  kacj  EUR 6 [2].
Po wykryciu pojazdu o nacisku osi przekraczaj cej 100 kN lub 
po wykryciu przekroczenia dopuszczalnej masy ca kowitej dla 
danego typu pojazdu sterownik wagi selekcyjnej umieszczonej 
w nawierzchni powoduje zapisanie danych o poje dzie wraz 
ze zdj ciem i numerem tablic rejestracyjnych. Dane zostaj  
przes ane czem bezprzewodowym do serwera centralne-
go, gdzie pojazd zostaje dopisany do listy alertów dla danej 
lokalizacji. Dost p online do listy alertów z dowolnego miej-
sca poprzez cza bezprzewodowe pozwoli s u bom, takim 
jak Inspekcja Transportu Drogowego lub Policja, na zidenty  -
kowanie pojazdu w terenie w niedalekiej odleg o ci od stacji 
preselekcyjnej, zatrzymanie go i skierowanie do najbli szego 
wyznaczonego punktu szczegó owej kontroli. Wykryte pojazdy 
przeci one s zapisywane dodatkowo w systemie dla celów 
statystycznych oraz prewencyjnych w stosunku do przewo -
ników, których pojazdy nagminnie ami  przepisy o dopusz-
czalnych naciskach. 
Stacje do wa enia pojazdów znajduj  si  w nast puj cych miej-
scach:

Droga woj. nr 713 Rokiciny  Ujazd  waga jednostronna na pa-
sie w kierunku m. Ujazd, zlokalizowana w m. Buków (GPR10080), 
powiat tomaszowski, gmina Ujazd.

Fot. 2. Wa enie pojazdów [1] Fot. 3 i 4. Monitoring ruchu drogowego [1]

Droga woj. nr 713 Ujazd  Tomaszów Mazowiecki  waga jedno-
stronna na pasie w kierunku m. Ujazd, zlokalizowana w m. Ko-
morów (GPR10081), powiat tomaszowski, gmina Tomaszów 
Mazowie cki.
Droga woj. nr 715 Ujazd  waga jednostronna zlokalizowana 
pomi dzy skrzy owaniem drogi na M cznik a rondem (skrzy-
owaniem z drog  713) powiat tomaszowski, gmina Ujazd.

Droga woj. nr 725 Rawa Mazowiecka  Bia a Rawska  waga 
jednostronna na pasie w kierunku m. Bia a Rawska, zlokalizo-
wana w m. Wólka Lesiewska (GPR10110), powiat rawski, gmina 
Bia a Rawska.
Droga 725 gr. województwa  Bia a Rawska  waga jednostron-
na na pasie w kierunku m. Bia a Rawska, zlokalizowana w okoli-
cach m. Wola Chojnata  Krukówka, powiat rawski, gmina Bia a 
Rawska.
Droga woj. nr 473 gr. województwa  Uniejów  waga jed-
nostronna na pasie w kierunku m. Uniejów, zlokalizowana 
w m. Brzeziny, powiat podd bicki, gmina Uniejów.
Droga woj. nr 708 Stryków  Brzeziny  waga dwustronna zlo-
kalizowana w m. Kolonia Niesu ków (GPR10070), powiat zgier-
ski, gmina Stryków.
Droga woj. nr 473 Porczyny  D brówka  waga dwustronna 
zlokalizowana na wysoko ci w m. Malenie, powiat podd bicki, 
gmina Podd bice.

Droga wojewódzka nr 473, przy której odby  si  pokaz systemu, 
to jedna z najbardziej obci onych dróg wojewódzkich w regionie. 
Szczególnie uci liwy jest na tej trasie ruch pojazdów ci kich ja-
d cych z autostrady A2 na l sk. Wed ug statystyk redni dobowy 
ruch pojazdów ci arowych na odcinku „uniejowskim” tej trasy 
to 4150 pojazdów na dob , w tym 544 ci arowych (równie  ci -
gniki i autobusy). System ma wi c najskuteczniej jak to mo liwe 
zabezpieczy  drog  przed pojazdami przeci onymi.  
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