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1. Wstęp
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad modernizując i rozbudowując istniejący system stacji
ciągłych pomiarów ruchu drogowego (SCPR) na sieci dróg krajowych w Polsce, stosuje niniejsze
wymagania do budowy nowych stanowisk pomiarowych.

2. Zasady lokalizacji stacji stałych.
Dokładność wyników uzyskiwanych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu zależy w znacznej mierze od
właściwego ich zlokalizowania na poszczególnych odcinkach dróg. Istotne jest również, aby wyniki
pomiaru były reprezentatywne dla całego odcinka drogi, a nie tylko dla punktu, w którym
wykonywany jest pomiar ruchu. W związku z powyższym miejsca, w których budowane będą stacje
powinny spełniać następujące warunki:
położenie na prostym odcinku drogi między skrzyżowaniami (minimum 300 m od
skrzyżowania),
położenie poza terenem
oznakowaniem pionowym,

zabudowanym,

bez

ograniczeń

prędkości

określonych

odcinek drogi nie ujęty w planie remontów ani przebudowy w najbliższych latach,
dobra jakość nawierzchni w odległości kilkuset metrów przed i za miejscem lokalizacji stacji
pomiarowej,
możliwość posadowienia szafy pomiarowej w odległości do 100 m od korony drogi z
możliwością dojazdu w jej pobliże,
możliwość doprowadzenia energii elektrycznej do miejsca instalacji szafy pomiarowej,
znajdować się w zasięgu sieci telefonii GSM,
brak w bezpośredniej bliskości przystanków autobusowych, stacji paliw, barów oraz innych
miejsc gdzie obserwuje się zatrzymania i postoje pojazdów.

3. Detektory - pętle indukcyjne
Pętle indukcyjne są w obecnej chwili najczęściej stosowanym detektorem pojazdów. Do ich zalet
należą przede wszystkim:
wysoka niezawodność detekcji pojazdów,
selektywność detekcji, bowiem pętle indukcyjne wykrywają tylko pojazdy mechaniczne,
pomijając np. pieszych, którzy mogą pojawić się w strefie detekcji.
Wadą tego typu detekcji jest natomiast podatność pętli indukcyjnych na uszkodzenia, z uwagi na ich
położenie bezpośrednio w nawierzchni jezdni. Ogranicza to stosowanie pętli do miejsc, w których
stan nawierzchni jest stosunkowo dobry. Detekcja pojazdów przy użyciu pętli indukcyjnych jest
precyzyjnym pomiarem zmian indukcyjności pola magnetycznego w miejscu zainstalowania pętli. W
związku z tym bardzo istotna jest staranność wykonania pętli indukcyjnych i zastosowanie
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odpowiednich materiałów. Brak staranności wykonania lub użycie niewłaściwych materiałów mogą
powodować obniżenie poziomu dokładności pomiarów oraz skrócenie czasu eksploatacji stanowiska
pomiarowego.

3.1. Lokalizacja i parametry pętli indukcyjnych.
Na wszystkich nowych stanowiskach pomiarowych, niezależnie od rodzaju nawierzchni i liczby jezdni
zakłada się jednakową konfigurację pętli indukcyjnych – dwie pętle na każdym pasie ruchu.
Podstawowe parametry dla pętli indukcyjnych są następujące:
wymiary pętli 2m x 2m

0,2 m,

odległość między pętlami na danym pasie ruchu 4 m

0,05 m,

pętle umieszczone centralnie na pasie ruchu,
liczba zwojów jednej pętli – 4 zwoje nawijane zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przy
czym przewód pętli musi być ciągły na całej długości (nie dopuszcza się łączenia przewodu),
zakończenia przewodu prowadzone w jednym rowku, starannie i równomiernie skręcone ze
sobą od 5 do 10 skrętów na 1m,
przewody odpowiadające poszczególnym pętlom widoczne w szafie pomiarowej muszą być
trwale oznakowane. Zaleca się znakowanie za pomocą oznaczników. Symbole na
oznacznikach powinny pozwolić na jednoznaczną identyfikację pętli,
połączenie pętli z „feederem” tzn. kablem łączącym pętle z szafą pomiarową powinno
znajdować się w jezdni poza strefą najbardziej obciążoną ruchem pojazdów,
kabel „feeder” musi być ciągły na całej długości i nie może przekraczać 100 m.
Odcinek nawierzchni, na którym są montowane pętle indukcyjne musi być dobrze utrzymany.
Ponadto muszą być spełnione następujące wymagania:
minimalna odległość pętli od nieciągłości nawierzchni nie mniejsza niż 1 m. Nieciągłościami
są np. miejsca naprawiane lub jakiekolwiek obiekty metalowe. Dopuszcza się jedynie
przypadek, gdy w strefie między pętlami na tym samym pasie są prowadzone dwa
równoległe rowki kabla „feedera” i wówczas odległość krawędzi pętli od rowka „feedera”
wynosi 0,7 0,05 m. Każde inne odstępstwo, w przypadku braku możliwości spełnienia tego
wymagania, musi być uzgodnione indywidualnie,
pętle powinny znajdować się co najmniej 0,05 m powyżej metalowych konstrukcji zbrojenia
nawierzchni,
w nawierzchniach betonowych odległość pętli od szczeliny dylatacyjnej powinna być nie
mniejsza niż 1,5 m.
Przykłady lokalizacji pętli indukcyjnych dla różnych przekrojów drogowych przedstawiono na
schematach w Załączniku 1.
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Przed rozpoczęciem prac wykonawczych należy opracować projekty tymczasowej organizacji ruchu
na czas budowy lub remontu poszczególnych stanowisk pomiarowych. Projekty te powinny być
zaopiniowane przez właściwe terytorialne Komendy Wojewódzkie Policji i uzgodnione przez właściwe
Oddziały GDDKiA.

3.1.1. Parametry przewodu pętli indukcyjnej
Żyła:

Giętki przewód jednożyłowy, żyła z drutów miedzianych
miękkich, kl. 5 wg IEC60228. Minimalny przekrój
przewodu: 2,5 mm2

Izolacja przewodu

Materiał:
polietylen
polipropylen
poliolefiny (polyolefin)
polichloropren (polychloroprene)
Zabronione jest stosowania przewodów w izolacji
poliwinitowej

Temperatura pracy

-40ºC do +85ºC

Minimalny promień gięcia

5 x D (D: średnica zewnętrzna przewodu)

Ogólna charakterystyka
przewodu

Giętki przewód do zastosowań przemysłowych, w
systemach sterowania ruchem, w transporcie kolejowym
itp. Odporny na naciski, wilgoć, działanie czynników
chemicznych i atmosferycznych w tym duże różnicy
temperatur.
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3.1.2. Parametry kabla – „feedera”
Konstrukcja kabla

Przekrój: 2 x 1,5 mm2 ekranowany
Ekran uziemiony w szafie pomiarowej
Żyła z drutów miedzianych miękkich, kl. 2 wg IEC60228.
Minimalny przekrój przewodu: 1,5 mm2

Izolacja przewodu

Materiał:

polietylen
polipropylen
poliolefiny (polyolefin)
polichloropren (polychloroprene)
Zabronione jest stosowania przewodów w izolacji
poliwinitowej
Temperatura pracy

-40ºC do +85ºC

Długość kabla

Całkowita długość kabla „feedera” nie może przekraczać
100 m.

3.2. Montaż pętli indukcyjnych w nawierzchni
Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy zabezpieczyć roboty zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Położenie pętli i szczelin montażowych należy właściwie oznakować na
poszczególnych pasach ruchu zgodnie z Załącznikiem 1.

Wymiary szczeliny montażowej pętli indukcyjnej :

szerokość szczeliny 10mm

1mm

głębokość szczeliny 85mm 1mm w nawierzchniach bitumicznych oraz 45mm
w nawierzchniach betonowych

1mm

Wymiary szczeliny montażowej „feedera”:

szerokość szczeliny 16mm

1mm
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głębokość szczeliny 85mm 1mm w nawierzchniach bitumicznych oraz 45mm
w nawierzchniach betonowych

1mm

Schematy przedstawiające położenie przewodów pętli indukcyjnej oraz kabla „feedera” w szczelinie
montażowej przedstawiono na rys. 1 i 2.

Rys.2 Szczelina montażowa kabla “feedera”

Rys.1 Szczelina montażowa pętli indukcyjnej
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3.2.1. Przygotowanie rowka pętli indukcyjnej.
a) Wszystkie prace montażowe związane z przygotowaniem szczeliny montażowej pętli
indukcyjnej i kabla „feedera” należy prowadzić przy temperaturze otoczenia nie niższej niż
2ºC.
b) Kąty wewnętrzne szczeliny montażowej pętli indukcyjnej muszą być zaokrąglone –
promień > 50 mm. Preferuje się wykonanie zaokrąglenia przy pomocy dłuta. Gorszą metodą,
ale dopuszczalną, jest wykonanie dodatkowego krótkiego nacięcia na rogu, pod kątem 45º do
linii szczeliny.
c) Przed ułożeniem przewodów szczelina musi być dobrze oczyszczona, bez ostrych krawędzi
oraz bezwzględnie sucha. Do osuszenia szczeliny wskazane jest użycie dmuchawy lub
sprężonego powietrza.

3.2.2. Układanie przewodów i kabli
a) Przed ułożeniem, przewody i kable należy osuszyć i oczyścić z ewentualnych zabrudzeń.
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b) Izolacja przewodu pętli i kabla „feedera” nie może zostać uszkodzona podczas układania w
szczelinie.
c) Przewód pętli i kabel „feedera” należy zablokować tak, aby nie stykał się ze ściankami rowka.
Do „tamponowania” można użyć taśmy bądź maty polietylenowej.

3.2.3. Łączenie przewodów pętli indukcyjnej z kablem „feedera”
a) Połączenia „feedera” z pętlą muszą być wodoszczelne oraz dobrze zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez cały okres użytkowania urządzenia.
b) Połączenia odpowiednich przewodów: zaciskane, a następnie lutowane. Należy używać
łączników (bez izolacji) do kabli miedzianych wielodrutowych.
c) Należy wykonać mufę termokurczliwą poliolefinową lub mufę żywiczną przelotową.
d) W strefie pasa ruchu kabel „feedera” należy zabezpieczyć osłoną giętką. Dalej, aż do szafy
pomiarowej, kabel należy prowadzić w kanale lub w rurze dwuściennej do osłaniania kabli
ziemnych.

3.2.4. Zalewanie przewodów pętli indukcyjnej i kabla „feedera”
Szczeliny wraz z ułożonymi przewodami pętli indukcyjnych i kablem „feedera” należy odpowiednio
zabezpieczyć. W pierwszej kolejności szczelinę należy zalać odpowiednią żywicą do poziomu min.
10 mm ponad najwyższy zwój, a po jej związaniu pozostałą część szczeliny należy wypełnić gorącą
masą bitumiczną.
W tabeli poniżej przedstawiono wymagane cechy żywic do zalewania szczelin montażowych pętli
indukcyjnych i kabla „feedera”.

Typ żywicy lanej

poliuretanowa lub epoksydowa

Temperatura zalewania

nie wyższa niż 85ºC

Lepkość po zmieszaniu

nie większa niż 5 Pa·s przy 20°C

Czas „życia” mieszaniny do zalewania

nie większy niż 90 min. przy 20°C

Czas wstępnego żelowania

45 min. przy 20°C lub krótszy

Twardość po 24 godzinach przy 20°C

od 50 do 90 w skali Shore’a A
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3.2.5. Parametry elektryczne pętli indukcyjnej połączonej z kablem
„feedera”
Po zakończeniu montażu dla każdej pętli indukcyjnej należy wykonać pomiary parametrów
elektrycznych. Pomiary należy wykonać na końcu kabla „feedera” w szafie pomiarowej.
Wymagane parametry elektryczne są następujące:
Rezystancja przewodu – nie może być większa niż 5 .
Rezystancja izolacji do ziemi – nie może być gorsza niż 50 M . Pomiar należy wykonać na
zakresie 500V. Taki poziom rezystancji izolacji musi być zapewniony przez cały okres
użytkowania stanowiska pomiarowego.
Indukcyjność – od 40 do 200 H.

4. Szafa pomiarowa
4.1. Posadowienie szafy
Szafa musi być posadowiona na fundamencie betonowym, minimum 50 cm ponad poziomem terenu
(fundament zagłębiony minimum 80 cm pod poziomem terenu), w miejscu zapewniającym najkrótsze
połączenia szafy pomiarowej z pętlami indukcyjnymi.

4.2. Budowa szafy
Szafa pomiarowa powinna być:
a) Wykonana z tworzywa sztucznego.
b) Zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych.
c) Wyposażona we wnętrzu w ca najmniej dwie przegrody:
– na licznik energii i zabezpieczenia,
– na licznik pomiarowy, modem i lampę oświetleniową.

d) Oświetlona we wnętrzu w jednej z przegród (minimalny poziom oświetlenia 200lx)
oraz wyposażona w minimum dwa gniazda energetyczne 230V/50Hz.
e) Zabezpieczona przed dostępem gryzoni.
f)

Minimalne wymiary zewnętrzne szafy pomiarowej: wysokość 110cm 20cm, szerokość 90cm
15cm, głębokość 55cm 5cm.
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5. Przyłącze energetyczne
5.1. Parametry przyłącza energetycznego
a) Napięcie 230V/50Hz 10%, 1-faza.
b) Moc szczytowa Pi=500W przy uśrednionym współczynniku cos = 0,93.
c) Układ sieci TN-S.

5.2. Uziom
a) Każda instalacja musi posiadać uziom punktowy.
b) Rezystancja uziomu nie większa niż 10

.

5.3. Automatyka zabezpieczeniowa
a) Instalacja elektryczna musi zapewniać bezpieczną obsługę urządzenia zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami dla tego typu urządzeń pomiarowych.
b) Wymaga się wykorzystania wyłącznika różnicowoprądowego 30mA, tolerującego
prądy odkształcone.
c) Wymagany jest odbiór przyłącza energetycznego przez uprawnioną do tego osobę,
która sporządzi stosowny protokół pomiarowy.

6. Przyłącze telekomunikacyjne
Niezbędny jest zasięg sieć bezprzewodowa GSM lub możliwość linia komutowana.

7. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
7.1. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe linii energetycznej
Wymaga się zastosowania urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej kl. I i II połączonych tak, by
zapewnić skuteczną ochronę od przepięć piorunowych lub łączeniowych, bezpośrednich lub
indukowanych.

7.2. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe linii telekomunikacyjnej
W przypadku linii komutowanej, należy zapewnić skuteczną ochronę od przepięć indukowanych.
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