
I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

6/2016 AUTOBUSY 785 
 

Monika BARUCIAK, Andrzej MACZYŃSKI  

ANALIZA WYBRANYCH DANYCH Z GENERALNEGO POMIARU RUCHU  

ORAZ SYSTEMU WAG PRESELEKCYJNYCH 

 

W niniejszym artykule przedstawiano wpływ przeciążonych pojazdów na jakość nawierzchni drogi i bezpieczeństwo ruchu, 

aktualny stan dróg krajowych i autostrad w Polsce, zasady przeprowadzania Generalnego Pomiaru Ruchu oraz systemy waże-

nia pojazdów. W części praktycznej, na podstawie danych z trzech lokalizacji, przeprowadzono porównanie rzeczywistego 

i przewidywanego średniego dobowego ruchu w 2014 roku, oraz określono procentowy udział pojazdów przeciążonych 

w ogólnej liczbie zarejestrowanych przez stacje WIM. 

 

WSTĘP 

Na bezpieczeństwo ruchu samochodowego bardzo duży wpływ 
ma jakość nawierzchni jezdni. Czynnikami, które niekorzystnie 
oddziaływają na jej stan są warunki klimatyczne oraz duże natęże-
nie ruchu, a przede wszystkim udział w ruchu pojazdów ciężkich, w 
tym przeciążonych, przekraczających dopuszczalne naciski na oś. 
Dokładną ocenę ruchu na drogach krajowych dokonuje się w ra-
mach Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) przeprowadzanego raz 
na pięć lat. Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad (GDDKiA) opracowała zasady prognozowania wzrostu ruchu 
na okres 2008-2040 na sieci drogowej do celów planistyczno-
projektowych [14]. Natomiast do rejestrowania, a następnie elimi-
nowania z ruchu pojazdów przeciążonych służy sieć stacji wag 
preselekcyjnych. Stacje te nie tylko mierzą naciski poszczególnych 
osi pojazdu i wyznaczają jego całkowitą masę, ale pozwalają także 
na określenie kategorii pojazdu i liczby pojazdów przejeżdżających 
przez dany punkt. 

W niniejszym artykule autorzy przedstawili wpływ przeciążo-
nych pojazdów na jakość nawierzchni drogi i bezpieczeństwo ruchu, 
aktualny stan dróg krajowych i autostrad w Polsce, zasady przepro-
wadzania GPR oraz systemy ważenia pojazdów. W części prak-
tycznej, na podstawie danych z trzech lokalizacji, przeprowadzili 
porównanie rzeczywistego (określonego na podstawie danych 
z sieci stacji wag preselekcyjnych) i przewidywanego (na podstawie 
GPR 2010 i wytycznych GDDKiA) średniego dobowego ruchu SDR 
w 2014 roku, oraz wyznaczyli procentowy udział pojazdów przecią-
żonych w ogólnej liczbie zarejestrowanych pojazdów. Przeprowa-
dzone analizy powinny pozwolić określić skalę zjawiska związanego 
z przeciążonymi pojazdami oraz dać wstępną odpowiedź na pytanie 
czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu GPR może być zastępowany 
przez informacje pochodzące z sieci stacji wag preselekcyjnych. 
Pozwolą także sformułować wnioski związane z prognozowaniem 
wzrostu ruchu drogowego. 

1. WPŁYW PRZECIĄŻONYCH POJAZDÓW NA 
NAWIERZCHNIĘ I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU  

Określona równość podłużna i poprzeczna, szorstkość oraz 
odpowiedni ogólny stan powierzchni są wymaganiami, które powin-
na spełniać każda nawierzchnia drogowa w całym okresie eksploat-
acji. Zakładany okres eksploatacji nawierzchni wynosi 20 lat dla 

nawierzchni podatnych (wykończonych warstwą bitumiczną, z pod-
budową z kruszywa zagęszczonego mechanicznie) i półsztywnych 
(wykończonych warstwą bitumiczną z podbudową z chudego beto-
nu) oraz 30 lat dla nawierzchni sztywnych (nawierzchni wykończo-
nych warstwą betonu, z podbudową z chudego betonu i podłożem 
ulepszonym) [13]. Oddziałujące na nawierzchnię czynniki zewnętrz-
ne, w tym przede wszystkim warunki atmosferyczne oraz ruch 
pojazdów, powodują pogarszanie się jej stanu technicznego i utratę 
nośności. Utrata nośności nawierzchni objawia się powstawaniem 
uszkodzeń, takich jak uszkodzenia strukturalne (koleiny, tarki oraz 
uszkodzenia podłoża), uszkodzenia powierzchniowe (ubytki w 
warstwie ścieralnej i ubytki ziaren kruszywa) oraz pęknięcia, klawi-
szowanie płyt, odłamania narożników, czy złuszczenia w przypadku 
nawierzchni sztywnych.  

O intensywności oddziaływania pojazdu na nawierzchnię dro-
gową decyduje układ osi w pojeździe, a przede wszystkim wielkość 
i rozkład występujących nacisków. W Polsce, do pojazdów ciężkich 
zalicza się w praktyce te, których nacisk pojedynczej osi przekracza 
35 kN, a więc jest to wartość znacznie mniejsza niż dopuszczalne 
statyczne naciski osi 80, 100 lub 115 kN. Oddziaływania dynamicz-
ne są jednak znacznie wyższe od oddziaływań statycznych, a wpływ 
dynamiki pojazdu na nawierzchnię drogową powoduje zwrotne 
oddziaływanie nawierzchni na pojazd. Przeprowadzone badania, 
mające na celu określenie wpływu ruchu pojazdów ciężkich 
na nawierzchnie wykazały, że przejazd jednego pojazdu o obciąże-
niu osi 100 kN odpowiada 160 000 przejazdów samochodów oso-
bowych o obciążeniu 5 kN na oś [11].  

W Polsce, a także w wielu innych krajach, część pojazdów wy-
wiera większy nacisk na nawierzchnię niż pozwalają na to przepisy. 
Jeśli stan nawierzchni jest zły, to zniszczenia wskutek jazdy prze-
ciążonych pojazdów są większe niż wtedy, gdy nawierzchnia jest 
w dobrym stanie technicznym [5]. Biorąc pod uwagę stan dróg 
w Polsce należy stwierdzić, że ponadnormatywnie obciążone pojaz-
dy wyrządzają więcej szkód niż pojazdy przeciążone w krajach 
Europy Zachodniej. 

Za przeciążony uznaje się pojazd, którego masa przekracza 
wartość określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich wyposażenia [Dz. U. Nr 32, poz. 262], lub którego 
obciążenie co najmniej jednej osi przekracza limit przewidziany 
na drodze, po której porusza się pojazd [12]. Z przeprowadzanego 
GPR nie wynika informacja o liczbie pojazdów, których nacisk osi 
bądź masa są większe od dozwolonego. GPR dostarcza danych o 
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strukturze rodzajowej pojazdów, co pozwala na wyznaczenie pro-
centowego udziału pojazdów ciężkich w ogólnej liczbie pojazdów 
zarejestrowanych w badaniach. Pozwala także wykryć odcinki dróg, 
które są narażone na szybsze niszczenie ze względu na wzmożony 
ruch pojazdów ciężkich. Rzeczywistą masę pojazdu pozwalają 
oszacować wagi preselekcyjne, ważące pojazd znajdujący się w 
ruchu. 

Na podstawie badań w [12] sformułowano następujące wnioski: 
– najczęściej pojazdami przeciążonymi są pojazdy, których do-

puszczalna masa zawiera się w przedziale od 40 do 44 ton, 
a przekroczenie dopuszczalnej masy w większości przypadków 
nie przekracza 10% ich całkowitej masy, 

– duży wpływ na liczbę pojazdów o ponadnormatywnym obciąże-
niu ma niepoprawne rozmieszczenie ładunku na pojeździe, 
co powoduje, że całkowita masa pojazdu nie przekracza co 
prawda masy dopuszczalnej, lecz nacisk co najmniej jednej z 
osi jest większy od dozwolonego, 

– limit dopuszczalnego obciążenia 115 kN na oś jest w większym 
stopniu respektowany niż limit 100 kN na oś co powoduje, że 
ustalone limity 80 i 100 kN na oś mają niewielkie przełożenie na 
ograniczenie rzeczywistych nacisków osi i ochronę przed nisz-
czeniem dróg, na których wprowadzono wspomniane limity. 
Dynamiczne obciążenie nawierzchni wywołane przez przejeż-

dżające pojazdy ciężkie jest przedmiotem wielu badań. Zagadnie-
niem tym zajmowano się między innymi w ramach programu ba-
dawczego DIVINE. Do najważniejszych wniosków płynących z tych 
prac zaliczyć można [5]: 
– zakładając, że warstwy asfaltowe mają grubość ok. 16 cm, 

zwiększenie wartości nacisku kół o 10% powoduje zmianę war-
tości odkształcenia rozciągającego na dolnych warstwach asfal-
towych o 7 - 12%, 

– wartość nacisków kół na jezdnię zależy jedynie od masy pojaz-
du wyłącznie w przypadku jazdy z niewielką prędkością,  

– dynamicznie oddziaływanie pojazdu na nawierzchnię wzrasta 
w momencie zwiększenia prędkości jazdy i zwiększenia nierów-
ności nawierzchni drogi, 

– dynamiczne oddziaływanie pojazdu na nawierzchnię drogi jest 
łagodzone przez zawieszenie pneumatyczne dzięki efektywne-
mu tłumieniu drgań, 

– występujące nierówności nawierzchni drogi mogą powodować 
różnicę nacisków poszczególnych kół w pojeździe sięgającą do 
20% w przypadku zawieszenia klasycznego (piórowego); w 
przypadku zawieszenia pneumatycznego różnica ta wynosi do 
5%, 

– charakterystyka tłumienia w okresie używania pojazdu w przy-
padku zawieszenia pneumatycznego jest praktycznie niezmien-
na w czasie; inaczej jest w przypadku resorów piórowych, któ-
rych zdolność tłumienia znacząco zmniejsza występująca koro-
zja. 
Przeciążone pojazdy, poza niszczeniem infrastruktury, stano-

wią znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników 
ruchu. Pojazd, którego dopuszczalna masa jest przekroczona aku-
muluje więcej energii kinetycznej co skutkuje wydłużeniem drogi 
hamowania. Zwiększa się także prawdopodobieństwo nagłej awarii 
takiego pojazdu. Do głównych negatywnych konsekwencji przeła-
dowania pojazdu można zaliczyć [2]: 
– niestabilność pojazdu, 
– zmniejszoną możliwość wyhamowania pojazdu przed przeszko-

dą, 
– ograniczenie zdolności manewrowych, 
– zwiększoną bezwładność pojazdu, 
– nadmierne nagrzewanie opon,  

– szybsze zużywanie się wielu układów pojazdu (np. zawieszenia, 
układu hamulcowego). 
Według danych Policji i Inspekcji Transportu Drogowego, w la-

tach 2009-2011 zanotowano w Polsce około 8 000 wypadków 
z winy kierowców pojazdów ciężkich, wskutek których śmierć ponio-
sło prawie 600 osób, a liczba osób rannych wyniosła blisko 10 000 
[11]. Niestety brak jest dokładnych danych na temat udziału w tych 
wypadkach pojazdów przeciążonych. Wielu specjalistów jest zgod-
nych co do tego, że skutki takich zdarzeń z udziałem pojazdów 
nadmiernie obciążonych są znacznie poważniejsze niż w przypadku 
gdyby samochody te były obciążone w sposób prawidłowy.  

Zapobieganie poruszaniu się po drogach publicznych pojazdów 
przeciążonych jest między innymi zadaniem Inspekcji Transportu 
Drogowego. W tym celu na drogach krajowych instalowane są wagi 
preselekcyjnego ważenia pojazdów, należące do systemu WIM 
(Weigh in Motion – ważenie w ruchu). System umożliwia eliminację 
tych pojazdów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie 
przekroczenia dopuszczalnej masy bądź nacisku osi. 

2. STAN DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W POLSCE 

GDDKiA corocznie publikuje raport o stanie technicznym dróg 
krajowych na koniec danego roku kalendarzowego. Raport ten 
przedstawia ocenę stanu technicznego nawierzchni dróg krajowych 
będących w zarządzie GDDKiA i koncesjonariuszy autostrad w skali 
ogólnopolskiej wraz z podziałem na województwa. Porównując dane 
z wynikami z poprzednich lat można ocenić zmiany stanu parame-
trów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni. Dzięki temu można 
określić pilne oraz mniej palące potrzeby z zakresu naprawy na-
wierzchni i poboczy oraz ocenić efekty wcześniejszych remontów.  

Dane gromadzone przez GDDKiA dotyczą następujących cech 
nawierzchni [9]: 
– spękań, dających wstępne informacje na temat nośności, 
– równości podłużnej, 
– równości poprzecznej (głębokość kolein), 
– właściwości przeciwpoślizgowych, 
– ugięć nawierzchni.  
Parametry te kwalifikowane są według czterostopniowej skali, 
co pozwala przyporządkować odcinki nawierzchni do jednej z czte-
rech klas: 
– klasa A - odcinek o nawierzchni w dobrym stanie, 
– klasa B - odcinek o nawierzchni w stanie zadowalającym, 
– klasa C - odcinek o nawierzchni w stanie niezadowalającym, 
– klasa D - odcinek o nawierzchni w złym stanie. 
Klasy te służą do oceny ogólnego stanu nawierzchni drogi poprzez 
zdefiniowanie trzech poziomów decyzyjnych. Stan dobry odcinka 
nawierzchni jezdni jest poziomem pożądanym, nie wymagającym 
remontów i obejmuje klasę A oraz klasę B. Stan niezadowalający 
obejmuje klasę C i jest poziomem ostrzegawczym. Nawierzchnie 
dróg zakwalifikowanych do tej klasy będą wymagały remontu w 
ciągu kilku lat. Stan zły, czyli poziom krytyczny, obejmuje klasę D i 
należące do niej drogi wymagają natychmiastowego remontu. 

Na rys. 1 i rys. 2 przestawiono wykresy obrazujące stan tech-
niczny nawierzchni sieci dróg krajowych według raportów GDDKiA 
na koniec 2013 oraz 2014 roku. Analizując dane z tabeli 1, w której 
zamieszczono stany techniczne nawierzchni w latach 2012-2014, 
można stwierdzić, że stan techniczny dróg krajowych uległ poprawie 
w roku 2013 lecz w roku 2014 nieznacznie się pogorszył. 
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Rys. 1. Stan techniczny nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 
2013 roku. Źródło: [9] 
 

 
Rys. 2. Stan techniczny nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 
2014 roku. Źródło: [10] 

 
Tab. 1. Porównanie ocen stanu technicznego nawierzchni dróg 

krajowych w latach 2012-2014 [10]  

stan 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 zmiana [%] 

[km] [%] 
2012
/13 

2013
/14 

A 12 378 13 375 12 743 62,7 66,1 61,7 + 3,4 - 4,4 

B 4 698 4 327 5 189 23,8 21,4 25,1 - 2,4 + 3,7 

C 2 664 2 531 2 724 13,5 12,5 13,2 - 1,0 + 0,7 

Σ 19 740 20 233 20 656 100 100 100   

 
GDDKiA dzieli odcinki w złym stanie technicznym na te, na któ-

rych naprawa jest konieczna oraz te, na których naprawa jest zale-
cana. W raportach publikuje także wysokości środków pieniężnych, 
jakie należy zabezpieczyć w następnym roku, aby wyżej wymienio-
ne odcinki mogły być remontowane. Ponadto prowadzi działania 
umożliwiające wdrażanie optymalnych rozwiązań, których celem 
jest minimalizowanie kosztów i zapewnianie prowadzenia robót 
dobrej jakości. Efektem tych zabiegów jest zwiększanie długości 
odcinków dróg w stanie dobrym i zmniejszanie długości odcinków 
w stanie złym. Rys. 3 prezentuje przebieg tego procesu w latach 
2001-2014. 

Jak wynika z rys. 3, najlepszy ogólny stan dróg osiągnięty zo-
stał w 2013 roku. Należy pamiętać jednak, że na poprawę stanu 
nawierzchni drogowej w tym okresie miały wpływ inwestycje oddane 
do użytku w latach 2012-2013 z racji odbywających się w Polsce 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. W następnym roku, jak wynika z 
Raportu o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2014 
roku [10], zmalał procentowy udział odcinków dróg w stanie dobrym, 
przy czym procentowy udział odcinków dróg w stanie złym wzrósł 
nieznacznie. Powodem do obaw może być największy od roku 2001 
wzrost procentowego udziału odcinków dróg w stanie niezadowala-
jącym. 

 

 
Rys. 3. Procentowy rozkład ocen stanu dróg krajowych w latach 
2001-2014. Źródło: [10] 

3. GENERALNY POMIAR RUCHU 

Generalny Pomiar Ruchu dostarcza podstawowych danych 
o parametrach oraz charakterystykach ruchu drogowego w Polsce. 
Dane uzyskane w wyniku badania są podstawą do podejmowania 
decyzji dotyczących między innymi budowy nowych dróg (ich prze-
kroju, geometrii, skrzyżowań, itp.) oraz ich klasyfikowania. Informa-
cje o strukturze i natężeniu ruchu pochodzące z GPR są wykorzy-
stywane przez wiele instytucji, między innymi Główny Urząd Staty-
styczny, Inspekcję Transportu Drogowego, policję, samorządy 
terytorialne i uczelnie wyższe. 

Wnioski z przeprowadzanych co 5 lat Generalnych Pomiarów 
Ruchu są publikowane w formie syntezy przedstawiającej wyniki 
obliczeń, które pozwalają wyznaczyć między innymi takie wielkości 
jak: 
– średni dobowy ruch w roku (SDR),  
– rodzajową strukturę ruchu w punktach pomiarowych, 
– obciążenie ruchem sieci dróg krajowych w kraju i z podziałem 

na województwa oraz z uwzględnieniem podziału funkcjonalne-
go dróg, 

– obciążenie ruchem sieci dróg krajowych z podziałem na klasy 
techniczne dróg, 

– charakter ruchu, 
– rozwój ruchu drogowego, 
– wielkości ruchu w miesiącach zimowych i letnich (średni dobowy 

ruch letni – SDRL oraz średni dobowy ruch zimowy – SDRZ), 
– wielkości ruchu nocnego (średni dobowy ruch nocny – SRN). 

Podstawą prawną przeprowadzania GPR jest Ustawa z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych [Dz. U. Nr 14, poz. 60]. Mówi 
ona, iż dokonywanie okresowych pomiarów ruchu jest obowiązkiem 
zarządcy drogi. Zatem obowiązek przeprowadzania pomiarów ruchu 
spoczywa na GDDKiA oraz koncesjonariuszach autostrad, jako 
zarządcach dróg krajowych w Polsce. Aktem prawnym, związanym 
nie tyle z samym przeprowadzaniem pomiarów ruchu co z czaso-
wymi odstępami ich wykonywania, jest Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 43, poz. 430]. W rozporządzeniu zdefi-
niowano okresy eksploatacji nawierzchni dla klas i elementów drogi, 
określając je w sposób podany w tabeli 2. 
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Tab. 2. Okresy eksploatacji nawierzchni dróg 

klasa drogi, 
element drogi 

konstrukcje podatne 
i półsztywne 

konstrukcje z betonu 
cementowego 

nowe lub 
przebudo-

wane 

remonto-
wane 

nowe lub 
przebudo-

wane 

remonto-
wane 

A, S, GP, G i Z 20 lat 10 lat 30 lat 20 lat 

L i D 20 lat 10 lat 20 lat 10 lat 

pasy ruchu i 
zatoki w rejonie 
przystanku 
autobusowego, 
miejsca przezna-
czone do postoju 
pojazdów, ruchu 
pieszych 
i rowerów 

20 lat 10 lat 
20 

lat 
10 lat 

 
Według ustawy [Dz. U. Nr 14, poz. 60] średni dobowy ruch 

w roku (SDR) w przekroju drogi prognozowany dla połowy okresu 
eksploatacji nawierzchni jest podstawową wytyczną do projektowa-
nia konstrukcji warstwy wierzchniej drogi. Z danych zamieszczonych 
w tabeli 2 wynika, że minimalny okres eksploatacyjny niektórych 
wymienionych tamże dróg oraz ich elementów, np. remontowanych 
nawierzchni autostrad, wynosi 10 lat. Ustawa wymaga od zarząd-
ców przeprowadzania pomiarów ruchu w połowie okresu eksploata-
cji, co powoduje powstanie obowiązku przeprowadzania pomiarów 
ruchu co 5 lat. 

W Polsce przed wybuchem II wojny światowej generalne bada-
nie ruchu przeprowadzono trzykrotnie w odstępach czteroletnich, 
począwszy od 1926 roku. Pomiary ruchu drogowego wznowiono 
w 1954 roku, a 11 lat później przeprowadzono pierwszy GPR na 
sieci dróg krajowych o nawierzchni utwardzonej. Pomiar ten obej-
mował 14 dni, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Komisji Gospo-
darczej ONZ. Od tej pory GPR przeprowadzany jest co 5 lat. W 
1985 roku ze względów ekonomicznych nastąpiło skrócenie okresu 
pomiarowego z 14 do 9 dni. Od tego czasu GPR przeprowadzany 
był wyłącznie na drogach krajowych. W 2000 roku, w związku z 
nowym podziałem administracyjnym kraju, wprowadzono osobne 
pomiary na drogach krajowych i wojewódzkich. 

3.1. Generalny Pomiar Ruchu 2010 

W dalszej części pracy autorzy będą korzystać z wyników GPR 
wykonanego w 2010 roku. Stąd pokrótce omówiono zasady i wyniki 
tego badania. 

Metoda przeprowadzania Generalnego Pomiaru Ruchu 2010 

GPR w roku 2010 został przeprowadzony na istniejącej sieci 
dróg krajowych z wyłączeniem tych odcinków, których zarządcami 
są prezydenci miast powiatowych. W czasie pomiaru rejestrowano 
siedem kategorii pojazdów silnikowych (motocykle, samochody 
osobowe, lekkie samochody ciężarowe – samochody dostawcze, 
samochody ciężarowe bez przyczep, samochody ciężarowe z przy-
czepami, autobusy, ciągniki rolnicze) oraz rowery. W trakcie GPR 
2010 rejestrowano liczbę pojazdów w sposób bezpośredni i pośred-
ni. Bezpośredni pomiar podzielono na pomiar ręczny i półautoma-
tyczny.  

Pomiar ręczny wykonywany jest w całości przez obserwatorów 
w punktach pomiarowych i polega na zaznaczeniu każdego pojazdu 
w formularzu bezpośredniego spisu, a następnie zliczeniu za pomo-
cą licznika ręcznego godzinowej sumy pojazdów w formularzu 
pomiarowym. Do tego rodzaju pomiaru zalicza się także pomiar 
ruchu przeprowadzany w terenie jako zapis video ze zliczaniem 
pojazdów w warunkach biurowych i uzupełnianiem formularza po-

miarowego w czasie późniejszym. Sposobem ręcznym przeprowa-
dza się również dodatkowy pomiar ruchu samochodów ciężaro-
wych, jednak wykonuje się go tylko w niektórych punktach pomia-
rowych [8]. 

Pomiar półautomatyczny jest połączeniem pomiaru ręcznego 
z pomiarem automatycznym. Pomiar automatyczny dostarcza da-
nych o wielkości ruchu pojazdów silnikowych ogółem z wyszczegól-
nieniem dni, godzin i kierunków ruchu. Pomiar ręczny, jako uzupeł-
nienie tej metody pomiaru, musi być przeprowadzany równolegle w 
tym samym czasie, jednak jego zakres jest ograniczony. Zliczeniu 
ręcznemu podlegają rowery i kategorie pojazdów silnikowych z 
wyłączeniem samochodów osobowych. Liczba samochodów oso-
bowych jest obliczana jako różnica liczby pojazdów silnikowych 
ogółem i liczby pojazdów silnikowych pozostałych kategorii. 

Pomiar automatyczny liczby pojazdów zalicza się do metody 
pośredniej. Jak wspomniano wcześniej, w pomiarze tego typu nie 
rozróżnia się kategorii pojazdów, lecz zliczana jest wyłącznie ogólna 
liczba środków transportu. Zliczeniu nie podlegają też rowery. Wy-
konawca GPR 2010, w celu poprawy dokładności przeprowadzania 
pomiarów automatycznych, zalecił, aby używać wyłącznie czujni-
ków, które posiadają pisemne dopuszczenie do wykonywania po-
miarów pozwalających uzyskać dane z wystarczającą dokładnością. 
Chodziło o to aby nie powstawała konieczność uzupełniania ich 
pomiarami ręcznymi. 

Punkty pomiarowe w GPR 2010 należały do jednego z trzech 
typów, w zależności od sposobu wykonywania pomiarów bezpo-
średnich [8]. Były to: 

F  odcinki pomiarowe, na których zlokalizowane są istniejące 
stanowiska automatycznego ciągłego pomiaru ruchu, 

G  pozostałe odcinki dróg krajowych (z wyłączeniem odcinków 
typu F), na których SDR pojazdów silnikowych w roku 2005 
był mniejszy lub równy 5000 pojazdów w ciągu doby, 

H  pozostałe odcinki dróg rajowych, na których SDR był 
w 2005 roku większy niż 5000 pojazdów w ciągu doby oraz 
te odcinki, na których pomiar ruchu nie był wcześniej wyko-
nywany. 

Cykl pomiarowy trwał 1 rok. Obejmował 9 okresów dziennych i 
2 nocne dla punktów typu F i H oraz 5 okresów dziennych i 1 nocny 
dla punktów typu G. Okres dzienny rozumie się jako okres 16-
godzinny między 600 a 2200, zaś nocny jest okresem 8-godzinnym 
między 2200 a 600. Dodatkowy pomiar ruchu samochodów ciężaro-
wych odbywał się dwukrotnie między godziną 800 a 1600. W tabeli 3 
przedstawiono kalendarz pomiaru ruchu w roku 2010. 

Podstawowym parametrem wyznaczanym dla wszystkich od-
cinków sieci dróg krajowych na podstawie GPR jest średni dobowy 
ruch w roku (SDR). Średni dobowy ruch w roku jest średnią roczną 
liczbą pojazdów przejeżdżających przez dany przekrój drogi w ciągu 
24 kolejnych godzin. Szczegółowy sposób wyznaczania SDR moż-
na znaleźć w [8]. Zgodnie z tabelą 3 data pomiaru nie jest ściśle 
i jednoznacznie określona, w przeciwieństwie do dnia tygodnia. 
Z punktu widzenia rzetelności danych do obliczenia SDR najważ-
niejszą rzeczą jest, aby pomiar ruchu odbywał się w taki dzień 
tygodnia jaki podany jest w wytycznych. Wynika to z występowania 
dużych zmian w natężeniu ruchu w zależności od dnia tygodnia. 
Różnice te są znacznie większe niż różnice w natężeniu ruchu w 
różnych tygodniach, np. natężenie ruchu w każdą niedzielę marca 
jest podobne, lecz natężenie ruchu w marcową niedzielę wyraźnie 
różni się od natężenia ruchu w marcowy piątek. 
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Tab. 3. Kalendarz pomiarów GPR 2010 

nu
m

er
 p

om
ia

ru
 

data 
pomiaru 

dzień 
tygodnia 

okres 

godziny wykonywania pomiaru 

pomiar podstawo-
wy 

dodatkowy 
pomiar ruchu 
samochodów 
ciężarowych 
niezależnie 

od typu 
punktu 

punkty 
typu F 

i H 

punkty 
typu G 

X1 
21 lub 28 
stycznia 

czwartek D 
600 - 
2200 

  

X2 
16 lub 23 

marca 
wtorek D 

600 - 
2200 

600 - 
2200 

 

X3 
12 lub 19 

maja 
środa D 

600 - 
2200 

 800 - 1600 

X4 
8 lub 15 

lipca 
czwartek D 

600 - 
2200 

600 - 
2200 

 

X5 
11 lub 18 

lipca 
niedziela D 

600 - 
2200 

600 - 
2200 

 

X6 
17 lub 14 
sierpnia 

wtorek D 
600 - 
2200 

  

X7 
22 lub 29 
sierpnia 

niedziela D 
600 - 
2200 

  

X8 
22 lub 29 
września 

środa D 
600 - 
2200 

600 - 
2200 

800 - 1600 

X9 
5 lub 12 
grudnia 

niedziela D 
600 - 
2200 

600 - 
2200 

 

X10 

12/13 
maja lub 

19/20 
maja 

środa/ 
czwartek 

N 
2200 - 
600 

  

X11 

22/23 
września  
lub 29/30 
września 

środa/ 
czwartek 

N 
2200 - 
600 

2200 - 
600 

 

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2010 

GPR 2010 objął sieć dróg krajowych w Polsce o łącznej długo-
ści 17 247 km podzieloną na 1 793 odcinki pomiarowe. Pomiaru 
dokonywano w 58 punktach typu F, 423 punktach typu G oraz 1 312 
punktach typu H.  

 SDR pojazdów silnikowych w roku 2010 wyniósł 9 888 
poj./dobę. Liczba ta wzrastała wraz ze wzrostem znaczenia drogi 
w układzie funkcjonalnym. SDR rowerów wyniósł 45 poj./dobę 
i w przeciwieństwie do pojazdów silnikowych liczba ta malała wraz 
ze wzrostem znaczenia drogi w układzie funkcjonalnym [7]. Dane 
dotyczące obciążenia ruchem sieci dróg krajowych w 2010 roku 
przez pojazdy silnikowe z uwzględnieniem administracyjnego po-
działu kraju na województwa przedstawiono na rys. 4, natomiast 
procentowy udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych 
w SDR w tabeli 4. 
 

 
Rys. 4. Średni dobowy ruch pojazdów silnikowych w 2010 roku z 
podziałem na województwa 

 

Tab. 4. Procentowy udział kategorii pojazdów silnikowych w SDR 
2010 na drogach krajowych 

kategoria pojazdów 
procentowy udział w SDR 2010 

(%) 

motocykle 0,4 

samochody osobowe 70,0 

lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) 9,5 

samochody ciężarowe bez przyczep 4,3 

samochody ciężarowe z przyczepami 14,8 

autobusy 0,9 

ciągniki rolnicze 0,1 

 
Wyniki GPR 2010 dla każdego punktu pomiarowego można 

znaleźć na stronie internetowej GDDKiA 
(http://www.gddkia.gov.pl/pl/987/gpr-2010) 

4. SYSTEM WAŻENIA POJAZDÓW 

Podstawą prawną kontroli mas pojazdów, nacisków osi oraz ich 
wymiarów jest Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych [Dz. U. Nr 14, poz. 60] oraz Rozporządzenie Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 43, poz. 430]. W ustawie podano, 
że dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdów poru-
szających się po drogach publicznych wynosi 115 kN z zastrzeże-
niem dróg krajowych oraz wojewódzkich podawanych w wykazie 
ogłaszanym w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra do 
spraw transportu, na których dopuszczalny nacisk wynosi 80 
lub 100 kN. W tabeli 5 podano wartości dopuszczalnych nacisków 
pojedynczej osi w zależności od klasy drogi wg w/w Rozporządze-
nia. Dodatkowo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 
grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich wyposażenia [Dz. U. Nr 32, poz. 262] określa 
dopuszczalne masy całkowite pojazdów.  

 
Tab. 5. Dopuszczalne naciski pojedynczej  

osi pojazdu na nawierzchnię jezdni 

klasa drogi 
dopuszczalny nacisk 
pojedynczej osi [kN] 

dopuszczalny nacisk 
pojedynczej osi [t] 

A, S 115 11,5 

GP 115 (100)1 11,5 (10)1 

G, Z, L, D 100 (80)1 10 (8)1 

 
Urządzenia wchodzące w skład preselekcyjnych systemów wa-

żenia pojazdów muszą natomiast spełniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, 
którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojaz-
dów w ruchu [Dz. U. Nr 35, poz. 316].  

Systemy ważące pojazdy można podzielić na dwie podstawo-
we kategorie tj. wagi statyczne i dynamiczne. 

4.1. Wagi statyczne 

Wagi statyczne to homologowane urządzania działające okre-
sowo. Technika ważenia wymusza konieczność skierowania kontro-
lowanego pojazdu na stanowisko do pomiarów statycznych. Zaletą 
tego rodzaju wag jest wysoka dokładność pomiaru (błąd pomiaru 
nie przekracza 2%) [2]. Z uwagi na niski poziom błędu wagi statycz-
ne wykorzystywane są do potwierdzenia bądź wykluczenia naru-
szenia wykrytego przez wagi dynamiczne. Ich wadą jest koniecz-
ność zatrzymania pojazdu i wymóg udziału kierowcy w procedurze 
ważenia, przy czym czynność ta zajmuje dość dużo czas. Ponadto 
ważony pojazd blokuje stanowisko pomiarowe, co może spowodo-
wać, że inne przeciążone pojazdy nie zostaną wykryte [6]. 
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4.2. Wagi dynamiczne 

Zastosowanie systemu wag dynamicznych, inaczej nazywa-
nych systemem wag preselekcyjnych bądź systemem WIM (Weigh 
In Motion – ważenie w ruchu), nie wymaga zatrzymywania pojaz-
dów, a pomiar jest przeprowadzany w sposób ciągły, dzięki czemu 
może zostać zważony każdy przejeżdżający pojazd. Istnieje szereg 
rozwiązań wag dynamicznych, ale największe znaczenie mają 
systemy nawierzchniowe, wśród których rozróżniamy systemy 
małych i dużych prędkości, w tym systemy wieloczujnikowe. 

Systemy małych prędkości Low-Speed WIM 

Nawierzchniowe systemy wag dynamicznych małych prędkości 
(LS-WIM) służą do ważenia pojazdów w ruchu, ale przy bardzo 
ograniczonej prędkości przejazdu (poniżej 10 km/h). Ograniczenie 
to przekłada się na znaczne obniżenie wartość składowej dyna-
micznej nacisków osi. Dzięki temu pozwala uzyskać dużą dokład-
ność ważenia – błąd pomiaru wynosi około 2%. W efekcie systemy 
te mogą być wykorzystywane do nakładania kar administracyjnych 
na właścicieli i użytkowników pojazdów przeciążonych. Ponadto 
dzięki automatyzacji procesu ważenia znacznie skraca czas całego 
procesu w stosunku do czasu wykonywania pomiarów statycznych 
przy zbliżonej dokładności pomiaru. 

Systemy LS-WIM, podobnie jak wagi statyczne, wymagają wy-
łączenia pojazdu z normalnego ruchu i skierowania go na wyodręb-
nione stanowisko pomiarowe, co stanowi jedną z zasadniczych wad 
tego rozwiązania. Szczególnie kłopotliwy jest pomiar w przypadku 
samochodów przewożących substancje płynne, które mogą być 
ważone dopiero po stabilizacji przewożonej cieczy. Konieczność 
przygotowania specjalnego stanowiska, jego utrzymanie i ewentual-
ne naprawy sprawiają, że LS-WIM stanowią kategorię systemów 
wymagających ponoszenia stosunkowo wysokich nakładów finan-
sowych [3]. 

Systemy dużych prędkości High-Speed WIM 

Systemy dużych prędkości (HS-WIM) umożliwiają ważenie po-
jazdu na pasie ruchu, po którym się porusza bez konieczności 
ograniczania jego prędkości. W zależności od usytuowania syste-
mu, kontroli podlega każdy pojazd poruszający się w jednym bądź w 
obu kierunkach danego przekroju drogi. Dzięki temu efektywność 
ważenia jest znacznie większa niż w przypadku wag statycznych 
lub systemów małych prędkości. 

Nacisk osi mierzony jest za pośrednictwem czujników monto-
wanych prostopadle do kierunku ruchu bezpośrednio w nawierzchni 
jezdni. Większość stosowanych sensorów ma do kilku centymetrów 
szerokości. Duża prędkość przejazdu skutkuje tym, że kontakt 
opony z czujnikiem trwa milisekundy i następuje na niewielkim 
odcinku jej obwodu. W efekcie pomiarowi podlega wartość składo-
wej dynamicznej nacisków osi na nawierzchnię, która może znacz-
nie różnić się od składowej statycznej. Zmiana wartości składowej 
dynamicznej nacisku osi może być dodatkowo wywołana pionowymi 
drganiami pojazdu, jego przyspieszaniem lub hamowaniem. Różni-
ca w pomiarach może sięgać nawet 40% [6]. Ograniczenie wpływu 
składowej dynamicznej na wynik ważenia można uzyskać dzięki 
stosowaniu dwóch czujników nacisku. Wynik ważenia obliczany jest 
jako średnia arytmetyczna próbek pochodzących z obu sensorów. 
Suma obliczonych w ten sposób nacisków wszystkich osi stanowi 
ocenę masy całkowitej pojazdu. 

Najpopularniejszymi czujnikami nacisku są czujniki kwarcowe, 
pojemnościowe, piezoelektryczne polimerowe oraz płytowe, 
a względnie nową grupę stanowią sensory światłowodowe [4]. 
Stanowisko pomiarowe uzupełniane jest dodatkowo o pętlowe 
czujniki indukcyjne – detekcja pojazdu i określenie jego długości, 
czujnik temperatury nawierzchni – korekcja błędów pomiaru wynika-

jących z wpływu zmian temperatury na wskazania czujników naci-
sków, kamery ARTR – identyfikowanie ważonych pojazdów poprzez 
odczyt numeru tablicy rejestracyjnej. 

Wieloczujnikowe systemy dużych prędkości Multi-Sensor WIM  

Stosowanie systemów wieloczujnikowych (MS-WIM) ma na ce-
lu zmniejszenie do minimum wpływu składowej dynamicznej naci-
sków osi ważonych pojazdów. Zwiększanie dokładności stosowa-
nych sensorów nie zmniejsza tego wpływu. Jedynym rozwiązaniem 
wyeliminowania składowej dynamicznej jest zagęszczanie próbko-
wania sygnału nacisku osi przez stosowanie większej liczby czujni-
ków. Systemy wieloczujnikowe posiadają zwykle kilka sensorów 
rozmieszczonych na odcinku 10 ÷ 50 m [6]. Na podstawie odczytu 
z tych kilku czujników, przy wykorzystaniu dedykowanych algoryt-
mów, można uzyskać bardzo dokładny pomiar.  

Warto zwrócić uwagę, że po przekroczeniu pewnej liczby czuj-
ników nie uzyskuje się już znaczącej poprawy precyzji pomiarów. 
Oczywiste jest także, że system ten generuje znacznie większe 
koszty niż instalacja systemu HS-WIM. Pojawiają się więc opinie, 
że stosowanie bardzo kosztownych systemów Multi-Sensor WIM 
przy stosunkowo niewielkiej poprawie dokładności w stosunku 
do systemów HS-WIM nie jest opłacalne. W efekcie czynności 
legislacyjne w kierunku stosowania opisywanych systemów były w 
2014 roku prowadzone wyłącznie w kilku krajach europejskich [3]. 

5. WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH 

W celu przeprowadzenia analiz związanych z udziałem pojaz-
dów przeciążonych w ruchu oraz porównania danych pochodzących 
z systemu wag preselekcyjnych z wynikami GPR 2010 wybrano trzy 
stacje preselekcyjnego ważenia pojazdów – rys. 5. Ważnym kryte-
rium wyboru było to, że lokalizacje znajdowały się na odcinkach 
pomiarowych GPR 2010. W tabeli 5 zestawiono wyniki SDR 2010 
(średni dobowy ruch) w wybranych lokalizacjach. 

 

 
Rys. 5. Lokalizacje punktów pomiarowych 
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Tab. 5. Wyniki SDR 2010 w wybranych lokalizacjach  

 

6. ŚREDNI DOBOWY RUCH W ROKU 2014 W 
WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA PODSTAWIE 
SYTEMU WAG PRESELEKCYJNYCH 

Wyposażenie systemów wag preselekcyjnych w układy detekcji 
ruchu pozwala na wyznaczenie średniego dobowego ruchu w danej 
lokalizacji. Jednak, z uwagi na inną klasyfikację pojazdów stosowa-
ną w systemach wag preselekcyjnych, nie ma możliwości bezpo-
średniego porównywania uzyskanych wyników z pomiarami z GPR. 
Stosowany w systemach wag preselekcyjnych podział pojazdów 
na 8 kategorii zgodny jest z klasyfikacją podaną w COST 323 We-
igh-in-Motion of Road Vehicles – final report. W tabeli 6 zestawiono 
kategorie według klasyfikacji COST 323 z kategoriami z GPR 2010. 

 
Tab. 6. Kategorie pojazdów według COST 323 i GPR 2010 

 
Warto zwrócić uwagę, że w klasyfikacji COST 323 motocykle i 

ciągniki drogowe należą do tej samej kategorii, a dane pozyskiwane 
z systemu wag preselekcyjnych nie pozwalają na ich rozróżnienie. 
Dlatego też w dalszych rozważaniach nie będzie wyznaczane SDR 
dla tych pojazdów, będą one natomiast uwzględnione przy wyzna-
czaniu wartości średniego sumarycznego ruchu dobowego. Samo-
chody osobowe oraz dostawcze zaliczono do jednej kategorii, gdyż 
oba rodzaje pojazdów należą do kategorii 1 według COST 323 i ich 
rozróżnienie także jest niemożliwe. Ponieważ rowery nie są reje-
strowane przez systemy WIM zostały one pominięte w dalszych 
analizach. Aby zapewnić jak najbardziej porównywalne warunki 
przeprowadzania pomiarów, dane pozyskiwane do dalszych analiz z 
systemu wag preselekcyjnych w 2014 roku pochodzą z tych samych 
okresów i dni tygodnia w jakich przeprowadzano GPR 2010. 
Uwzględniono zatem 9 pomiarów dziennych i 2 nocne. 

Dla każdej z trzech rozpatrywanych lokalizacji, wykorzystując 
tabelę 6, na podstawie wyników z systemu wag preselekcyjnych, 
opracowano tabelę przedstawiającą liczbę pojazdów należących 
do poszczególnych kategorii zgodnych z GPR zarejestrowaną w 
danym dniu pomiarowym. Jako przykład przedstawiono wyniki 
dla lokalizacji Siewierz – tabela 7. 

 
Tab. 7. Liczba pojazdów silnikowych z systemu  

wag preselekcyjnych – Siewierz 2014 

data 
w 2014 r. 

dzień 
tygodnia  

kategorie według Wytycznych organizacji i przeprowadzania 
Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 roku na drogach krajo-

wych 

samochody 
osobowe, 

lekkie samo-
chody cięża-

rowe 

samochody 
ciężarowe 

bez  
przyczep 

samochody 
ciężarowe 

z przyczepami 
lub naczepami 

autobusy 
wszystkie 
pojazdy 

silnikowe 

23.01 czwartek 10906 1135 3047 596 15729 

25.03 worek 8682 1049 2973 539 13280 

14.05 środa 11357 1313 3108 698 16532 

03.07 czwartek 9637 895 2185 463 13211 

20.07 niedziela 15434 322 342 232 16352 

19.08 wtorek 12754 1236 3314 643 18001 

24.08 niedziela 15384 376 392 233 16403 

24.09 środa 11787 1257 3475 617 17181 

07.12 niedziela 13582 245 570 141 14553 

14-15.05. - 1124 371 1185 199 2897 

24-25.09. - 1279 410 1447 216 3369 

 
Następnie, analogicznie jak w przypadku GPR 2010, stosując 

metodologię opisaną w [8], wyliczono średni dobowy ruch 
w poszczególnych lokalizacjach – tabela 8. 

 
Tab. 8. Rzeczywisty SDR pojazdów silnikowych  

w wybranych lokalizacjach w roku 2014 

kategoria pojazdów 

liczba pojazdów [poj./dobę] 

Siewierz 
Świdry-

Dobrzyce 

Nowe 
Miasto 

nad 
Wartą 

samochody osobowe, dostawcze 
(w tym oszacowane dostawcze) 

24 594 
(3 443) 

3 854 
(617) 

8 916 
(1 409) 

samochody ciężarowe bez przyczep 2 700 1 252 462 

samochody ciężarowe z przyczepami lub 
naczepami 

7 572 2 828 2 436 

autobusy 1 418 278 206 

wszystkie pojazdy silnikowe 36 396 8 300 12 284 

7. RZECZYWISTY I PROGNOZOWANY SDR 2014  
ORAZ RZECZYWISTY WSKAŹNIK WZROSTU  
RUCHU W LATACH 2010-2014 

W niniejszym rozdziale porównano wyliczone na podstawie da-
nych z systemu WIM wartości rzeczywistego SDR (tabela 7) 
z wartościami przewidywanego na podstawie GPR 2010 średniego 
dobowego ruchu w 2014 roku. Dodatkowo, rzeczywisty SDR 2014 
porównano z SDR 2010 i w ten sposób określono rzeczywisty 
wskaźnik wzrostu ruchu w latach 2010-2014. 

Przewidywaną wartość SDR 2014 wyznacza się dla każdej ka-
tegorii pojazdów oddzielnie, korzystając z wartości SDR 2010 oraz 
skumulowanego wskaźnika wzrostu ruchu w latach 2011-2014 
dla danej kategorii pojazdów w danej lokalizacji. W trakcie obliczeń 
wykorzystuje się między innymi współczynniki elastyczności wzrostu 

kategoria klasyfikacji 
COST 323 

kategorie według Wytycznych organizacji 
i przeprowadzania Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 

roku na drogach krajowych 

8 motocykle 

1 samochody osobowe 

1 lekkie samochody ciężarowe - dostawcze 

2, 3 samochody ciężarowe bez przyczep 

4, 5, 6 samochody ciężarowe z przyczepami lub naczepami 

7 autobusy 

8 ciągniki rolnicze 
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ruchu dla odpowiedniej kategorii pojazdów podawane 
przez GDDKiA (tabela 9) oraz wskaźniki wzrostu PKB dla rozpatry-
wanego roku i regionu. Szczegółowe obliczenia znajdują się w [1], 
natomiast w tabeli 10 przedstawiono otrzymane wyniki, tj. progno-
zowany SDR w poszczególnych lokalizacjach, a w tabeli 11 różnice 
procentowe pomiędzy SDR rzeczywistym a prognozowanym. 

 
Tab. 9. Wartości współczynników elastyczności wzrostu ruchu 

w latach 2008-2015 w zależności od kategorii pojazdów 
kategoria pojazdów współczynnik elastyczności (WE) 

samochody osobowe 0,9 

samochody dostawcze 0,33 

samochody ciężarowe  
bez przyczep i naczep 

0,35 

samochody ciężarowe  
z przyczepami i naczepami 

1,07 

autobusy 1,00 

 
Tab. 10. Prognozowany SDR pojazdów silnikowych w wybranych 

lokalizacjach w roku 2014 

kategoria pojazdów 

liczba pojazdów [poj./dobę] 

Siewierz 
Świdry-

Dobrzyce 

Nowe 
Miasto 

nad 
Wartą 

samochody osobowe 23 805 4 442 12 645 

samochody dostawcze 3 720 779 2 206 

samochody ciężarowe bez przyczep 2 112 393 910 

samochody ciężarowe z przyczepami lub 
naczepami 

8 908 2 666 4 001 

autobusy 206 84 116 

 
Tab. 11. Procentowe różnice pomiędzy rzeczywistym a prognozo-

wanym SDR 2014 w wybranych lokalizacjach  

kategoria pojazdów 

różnice [%]  

Siewierz 
Świdry-

Dobrzyce 

Nowe 
Miasto 

nad 
Wartą 

samochody osobowe -11,1 -27,1 -40,6 

Samochody dostawcze -7,4 -20,8 -36,1 

samochody ciężarowe bez przyczep +27,8 +218,6 -49,2 

samochody ciężarowe z przyczepami lub 
naczepami 

-15,0 +6,1 -39,1 

autobusy +588,3 +231,0 +77,6 

 
W tabeli 12 zestawiono, wyznaczone na podstawie wcześniej-

szych wyników, rzeczywiste wskaźniki wzrostu ruchu poszczegól-
nych kategorii pojazdów w wybranych lokalizacjach w latach 2010-
2014. 

 
Tab. 12. Rzeczywisty wskaźnik wzrostu ruchu w latach 2010-2014 

dla poszczególnych kategorii pojazdów 

lokalizacja 
samocho-
dy osobo-

we 

samocho-
dy dostaw-

cze 

samochody 
ciężarowe 

bez przyczep 
i naczep 

samochody 
ciężarowe 

z przyczepam
i lub nacze-

pami 

autobusy 

Siewierz 0,99 0,96 1,33 0,97 7,16 

Świdry-
Dobrzyce 

0,80 0,82 3,31 1,20 3,43 

Nowe 
Miasto nad 
Wartą 

0,67 0,67 0,53 0,99 1,84 

 

8. ANALIZA PRZEKROCZEŃ DOPUSZCZALNEJ MASY 
CAŁKOWITEJ POJAZDÓW I NACISKÓW 
POJEDYNCZYCH OSI W PUNKTACH 
PRESELEKCYJNEGO WAŻENIA POJAZDÓW 

Zasadniczym celem instalowania systemów wag preselekcyj-
nych jest szybka i automatyczna kontrola masy przejeżdżających 
pojazdów i nacisków ich osi. W niniejszym rozdziale przeanalizowa-
no dane, związane z przekroczeniami dopuszczalnej masy i naci-
sków osi pojazdów, pochodzące z wcześniej wskazanych lokalizacji. 
Dane, w przypadku każdej lokalizacji, zbierano w przeciągu jednego 
wybranego tygodnia – tabela 13. 
 

Tab. 13. Okresy, w których rejestrowano dane pomiarowe  

miejscowość 
zakres dat analizowanych przekroczeń masy i nacisków 

osi pojazdów 

od do 

Siewierz 10.01.2014 (piątek) 16.01.2014 (czwartek) 

Świdry-Dobrzyce 8.07.2014 (wtorek) 14.07.2014 (poniedziałek) 

Nowe Miasto nad Wartą 20.10.2014 (poniedziałek) 26.10.2014 (niedziela) 

8.1. Przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów 

Dla każdej lokalizacji sporządzono zestawienie liczby pojaz-
dów, z podziałem na kategorie i dni pomiarowe, których dopusz-
czalna masa została przekroczona. Przykład zestawienia dla lokali-
zacji Siewierz pokazuje tabela 14. Liczby poniżej, pisane niebieską 
czcionką, oznaczają procentowe wskaźniki przekroczeń dopusz-
czalnej masy pojazdów, czyli procentowe wartości stosunku liczby 
pojazdów o przekroczonej dopuszczalnej masie do ogólnej liczby 
pojazdów danej kategorii zarejestrowanej w danym dniu pomiaro-
wym. W tabeli 15 przedstawiono natomiast podsumowania tygo-
dniowe dla wszystkich trzech lokalizacji. 

 
Tab. 14. Liczba pojazdów, których dopuszczalna masa została 

przekroczona – lokalizacja Siewierz 
data i dzień 

tygodnia 

kategoria według COST 323 razem 

1 2 3 4 5 6 7 
 

10.01.2014 
piątek 

110 
0,9% 

5  
0,4% 

11 
9,2% 

0 
196 
8,0% 

26 
4,5% 

15 
1,9% 

363 
2,0% 

11.01.2014 
sobota 

45 
0,3% 

0 
3  

5,3% 
0  

39 
4,2% 

2  
1,4% 

12 
2,9%  

101 
0,7% 

12.01.2014 
niedziela 

35 
0,3% 

3  
0,6% 

3  
5,5% 

0 
32 

3,6% 
6  

2,0% 
9  

3,7% 
88 

0,7% 
13.01.2014 
poniedziałek 

137 
1,3% 

1  
0,1% 

10 
8,3% 

0 
58 

2,1% 
11 

1,7% 
12 

1,7% 
229 
1,3% 

14.01.2014 
wtorek 

83 
0,8% 

5  
0,4% 

2  
1,8% 

3  
0,3% 

82 
2,8% 

24 
3,9% 

9  
1,2% 

208 
1,2% 

15.01.2014 
środa 

95 
0,8% 

3  
0,2% 

10 
7,3% 

0 
105 
3,8% 

17 
2,8% 

13 
1,7% 

243 
1,3% 

16.01.2014 
czwartek 

88 
0,7% 

2  
0,2% 

7  
6,4% 

1  
0,1% 

94 
3,5% 

24 
4,4% 

17 
2,2% 

233 
1,3% 

 
Tab. 15. Liczba pojazdów zarejestrowanych w ciągu tygodnia 

w poszczególnych lokalizacjach, których masa  
dopuszczalna została przekroczona  

lokalizacja 
kategoria według COST 323 razem 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Siewierz 
593 

0,7% 
19  

0,2% 
46  

6,5% 
4  

0,1% 
606 

3,9% 
110 

3,2% 
87  

1,9% 
1465 
1,2% 

Świdry-
Dobrzyce 

81  
0,4% 

0 
46 

21,5% 
13 

0,6% 
863 

13,9% 
24  

2,1% 
80  

7,9% 
1107 
3,2% 

Nowe 
Miasto nad 
Wartą 

1691 
5,2% 

6  
0,5% 

11  
7,1% 

19 
1,6% 

123 
2,3% 

53  
5,5% 

97 
14,1% 

2000 
4,8% 

8.2. Przekroczenia dopuszczalnych nacisków pojedynczych 
osi pojazdów 

Dopuszczalne naciski pojedynczej osi na DK 1 w miejscowości 
Siewierz wynoszą 115 KN, natomiast na drogach DK 61 w miejsco-
wości Świdry-Dobrzyce oraz DK 11 w miejscowości Nowe Miasto 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

6/2016 AUTOBUSY 793 
 

nad Wartą – 100 KN. W tabeli 16 przedstawiono zestawienie, 
z rozbiciem na poszczególne dni pomiarowe, liczby wszystkich 
zarejestrowanych przez stację WIM, zlokalizowaną w Siewierzu, 
pojazdów oraz tych, dla których naciski przynajmniej jednej osi były 
przekroczone. Analogiczne zestawienia wykonano dla dwóch pozo-
stałych lokalizacji. W tabeli 17 podano udział procentowy pojazdów 
z przekroczonym naciskiem przynajmniej jednej z osi dla wszystkich 
trzech analizowanych lokalizacji. 

 
Tab. 16. Zestawienie liczby pojazdów z przekroczonym naciskiem 

osi – lokalizacja Siewierz 

data i dzień 
tygodnia 

liczba 
wszystkich 
pojazdów 

liczba pojazdów z prze-
kroczonym naciskiem 

przynajmniej jeden z osi 

procentowy wskaźnik 
przekroczeń dopuszczal-

nych nacisków osi 

10.01.2014 
piątek 

18 934 69 0,36% 

11.01.2014 
sobota 

15 491 21 0,14% 

12.01.2014 
niedziela 

13 764 20 0,15% 

13.01.2014 
poniedziałek 

17 407 60 0,34% 

14.01.2014 
wtorek 

17 500 71 0,41% 

15.01.2014 
środa 

18 338 69 0,38% 

16.01.2014 
czwartek 

18 395 74 0,40% 

 
Tab. 17. Udział pojazdów z przekroczonym naciskiem  

osi dla poszczególnych lokalizacji 
dzień tygodnia Siewierz Świdry-Dobrzyce Nowe Miasto nad Wartą 

poniedziałek 0,34% 4,12% 4,66% 

wtorek 0,41% 7,51% 4,24% 

środa 0,38% 7,14% 4,19% 

czwartek 0,40% 7,91% 3,70% 

piątek 0,36% 6,84% 3,48% 

sobota 0,14% 3,78% 2,02% 

niedziela 0,15% 1,80% 1,35% 

PODSUMOWANIE 

W artykule podjęto dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze ko-
rzystając z danych ze stacji wag preselekcyjnych oraz GPR 2010 
porównano rzeczywisty (określony na podstawie stacji WIM) i prze-
widywany SDR w 2014 roku. Po drugie na podstawie tygodniowych 
pomiarów określono procentowy udział pojazdów przeciążonych 
w ogólnej liczbie zarejestrowanych pojazdów. Analizy przeprowa-
dzono dla trzech wybranych lokalizacji stacji WIM, dla których do-
stępne były także wyniki GPR 2010.  

Już w trakcie realizacji pierwszego zadania napotkano na pew-
ne trudności merytoryczne. Okazało się bowiem, że inny podział 
pojazdów na kategorie występuje w GPR, a inny (zgodny z COST 
323) jest wykorzystywany przez system wag preselekcyjnych. 
Zgodnie z COST motocykle i ciągniki rolnicze należą do jednej 
kategorii i na podstawie danych z systemu wag preselekcyjnych nie 
ma możliwości ich rozróżnienia. Stąd nie prowadzono badań 
dla tych kategorii, tym niemniej gdy analizowano całkowitą liczbę 
pojazdów były one w niej uwzględniane. Jeszcze większy problem 
stwarza zaliczenie w klasyfikacji COST 323 samochodów osobo-
wych i dostawczych do wspólnej kategorii – pojazdy o dopuszczal-
nej masie całkowitej 3,5 tony. W wynikach GPR są one podawane 
oddzielnie. Systemy WIM nie rejestrują rowerów, więc ta kategoria 
pojazdów nie mogła być uwzględniana w analizach.  

Zaskakująco duże rozbieżności uzyskano w niektórych przy-
padkach przy porównywaniu ruchu rzeczywistego w 2014 roku z 
prognozowanym na podstawie GPR 2010. Poza błędami wynikają-
cymi z opisanych wcześniej problemów, pojawia się tu szereg do-

datkowych trudności. Należą do nich między innymi następujące 
zagadnienia: 
– System wag preselekcyjnych w Polsce obsługiwany jest przez 

różnych operatorów – dostawców danych dla systemów bazo-
danowych GDDKiA. Niekiedy zdarza się, że z powodu warun-
ków atmosferycznych bądź innych przyczyn, wystąpi brak od-
czytu tablicy rejestracyjnej pojazdu przejeżdżającego przez wa-
gę preselekcyjną. Część operatorów przesyła dalej dane tylko 
gdy są kompletne i odrzuca te, gdy brak np. wspomnianego od-
czytu tablic rejestracyjnych. Może to powodować rozbieżności 
trudne do oszacowania. Przy dokładniejszych badaniach celowe 
byłoby podjęcie próby uzyskania od GDDKiA informacji jakie 
zasady w tym względzie są stosowane w konkretnej lokalizacji. 

– W prognozowaniu wzrostu ruchu przyjmuje się różne wartości 
współczynników obliczeniowych dla różnych kategorii pojazdów. 
Różnice te występują także między kategoriami: samochody 
osobowe i samochody dostawcze. Zatem muszą być one obli-
czane jako dwie oddzielne kategorie, a jak wspomniano wcze-
śniej, dane rzeczywiste z systemu wag preselekcyjnych ujmują 
te kategorie jako jedną. W związku z tym, w prezentowanych 
analizach przyjęto złożenie, że stosunek samochodów dostaw-
czych do samochodów osobowych w latach 2010 i 2014 nie 
zmienił się i na tej podstawie wyznaczono liczbę pojazdów do-
stawczych w 2014 roku. Jest to oczywiście założenie zgrubne, 
które wymaga doświadczalnej weryfikacji. 

– We wszystkich trzech rozpatrywanych lokalizacjach systemy 
ważenia zainstalowane zostały tylko w jednym kierunku ruchu. 
Stąd przy wyznaczaniu SDR przyjęto, że ruch w obydwie strony 
jest jednakowy.  

– Z doświadczenia wynika, że systemy wag preselekcyjnych nie 
zawsze dobrze przyporządkowują pojazd do danej klasy. 
Szczególnie duże zastrzeżenia można mieć do kategorii auto-
busy. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że część samocho-
dów ciężarowych bez przyczep i naczep mogła być zakwalifiko-
wana do tej właśnie kategorii. Jest także możliwe, że przeciążo-
ne samochody dostawcze mogły być klasyfikowane jako dwuo-
siowe samochody ciężarowe. 

– Bardzo duży wpływ na aktualny ruch pojazdów na danej drodze 
ma istnienie bądź nie dróg alternatywnych. Jest to szczególnie 
istotne jeśli droga taka pojawiła się w okresie obejmującym pro-
gnozowanie. W przypadku uruchomienia w tym czasie takiej 
drogi, standardowe metody prognozowania wzrostu ruchu stają 
się zawodne. Przypadek taki miał miejsce w odniesieniu do lo-
kalizacji Nowe Miasto nad Wartą gdzie powstała droga ekspre-
sowa nr 7. W tym przypadku wyniki pokazują znaczący spadek 
średniego dobowego ruchu dla większości kategorii pojazdów. 
Wpływ na znaczne różnice pomiędzy rzeczywistym a progno-
zowanym ruchem mogą mieć także inne czynniki społeczno-
gospodarcze, jak np. powstanie lub likwidacja w okolicy więk-
szego zakładu pracy. Uwzględnienie tego typu czynników wy-
maga jednak bardzo szczegółowych analiz lokalnych uwarun-
kowań. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że aktualnie nie ma możliwości 
prostego zastąpienia pomiarów realizowanych w ramach GPR 
pomiarami pochodzącymi ze stacji WIM. Abstrahując od faktu, 
że sieć tych stacji jest zbyt rzadka, występują istotne różnice w 
klasyfikowaniu pojazdów przez oba systemy. Ponieważ funkcja 
zliczania pojazdów jest dla stacji WIM zadaniem wtórnym w stosun-
ku do rejestracji pojazdów przeciążonych, a są one przy tym zarzą-
dzane przez różnych operatorów, dane przez nie zbierane w tym 
zakresie nie zawsze są ze sobą kompatybilne.  

Zdając sobie sprawę z wszystkich niedogodności i niedokład-
ności pomiarów SDR, otrzymane wyniki nakazują zachować duży 
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dystans w stosunku do ogólnych metod prognozowania wzrostu 
ruchu. Szczególnie duże rozbieżności występują tu w przypadku 
kategorii pojazdów o stosunkowo małym udziale w ruchu całkowi-
tym, ale o znacznych masach dopuszczalnych, czyli mających duży 
wpływ na jakość nawierzchni drogi. Mowa tu o samochodach cięża-
rowych bez przyczep i naczep, a przede wszystkim o autobusach. 
Ta niezgodność otrzymanych wyników potwierdza konieczność 
przeprowadzania szczegółowych pomiarów ruchu realizowanych 
w ramach GPR. 

Analizując dane związane z przekroczeniem dopuszczalnych 
mas i nacisków można potwierdzić istotny wniosek sformułowany 
w [12], że limit dopuszczalnego obciążenia 115 kN na oś jest w 
większym stopniu respektowany niż limit 100 kN. Kilkuprocentowy 
udział pojazdów przeciążonych na drogach o mniejszym dopusz-
czalnym nacisku jest bardzo dużym wyzwaniem dla służb, których 
zadaniem jest eliminacja tego typu pojazdów z ruchu. Patrząc na 
szczegółowe dane [1], wyniki te oznaczają, że zdarzają się dni, w 
których ponad 25% samochodów ciężarowych bez przyczep i na-
czep oraz kilkanaście procent autobusów jest przeciążonych. Jest to 
niewątpliwie jedno z najpowszechniejszych wykroczeń mających 
wpływ zarówno na stan nawierzchni jezdni jak i bezpieczeństwo na 
drodze. Uzyskane wyniki potwierdzają natomiast skuteczność prze-
pisów ograniczających ruch pojazdów ciężkich w dni wolne od 
pracy. We wszystkich trzech lokalizacjach udział pojazdów przecią-
żonych spada, lecz na drogach o dopuszczalnym nacisku 100 kN, 
nadal utrzymuje się na niepokojącym poziomie dochodzącym nawet 
do blisko 4 %.  
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Analysis of selected data from General Traffic Measurement 
and system of pre-selection weights 

In the paper the authors present the effect of overloaded 

vehicles on the quality of the road sur-face and traffic safety, 

the current state of national roads and motorways in Poland, 

the rules of carrying out of the General Traffic Measurement 

and systems of vehicle weighing. In the practical part, based 

on data from three locations, a comparison of actual and 

projected average daily traffic in 2014 is presented. The 

percentage of overloaded vehicles in the total number of 

vehicles registered by WIM stations is also determined. 
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