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ANALIZA MES PROTOTYPOWEJ WSTĘGI POJEDYNCZEJ MOSTU PŁYWAJĄCEGO 
Z RUCHOMYM OBCIĄŻENIEM

Głównym celem pracy było wykonanie obliczeń numerycznych Metodą Elementów Skończonych prototypowej wstęgi 
pojedynczej mostu pływającego. Zbudowano uproszczone modele płaskie, które następnie zweryfikowano, 
opracowano modele obciążenia ruchomego oraz zaadaptowano model 3D do analizy dynamicznej.

Cel pracy

Uproszczone modele płaskie wstęgi pojedynczej

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

Belka ciągła na podłożu sprężystym 1- element 
belkowy, 2- węzeł, 3- element specjalny typu SPRING

Belka przegubowa  1- element belkowy, 
2- element specjalny SPRING, 3- element specjalny 
RBE2, I- węzeł niezależny, D- węzeł zależny Model belkowy z elementami kontaktowymi 1- element belkowy, 

2- element specjalny typu SPRING, 3- element specjalny RBE2, 
4- dodatkowy element belkowy, 5- element specjalny GAP

Modelowanie obciążenia ruchomego dla modelu 3D

Ruch ciągły obciążenia został zamodelowany liniowymi 
względem czasu funkcjami obciążenia, definiowanymi 
osobno dla każdego węzła, w którym będzie działać 
obciążenie w danej chwili czasu. Zdefiniowane obciążenie 
ruchome odwzorowano przejazd pojazdu o ciężarze 42 ton 
na odcinku 28 metrów.

 Wartość prędkości  

Wartość 

maksymalnego 

zanurzenia w czasie 

działania 

poszczególnych sił 

[mm]  

2 [m·s-1] 4 [m·s-1] 6 [m·s-1] 

P1 828,19  786,64  782,9  

P4 687,7  675,41  599,61  

P10 786,73  726,56  800,58  

 

Podsumowanie oraz wnioski

• Przygotowano uproszczone modele wstęg pływających oraz zbadano wpływ uproszczeń na wyniki obliczeń,
• Uzyskane wyniki wykazują możliwość stosowania, ale tylko wybranych rodzajów modeli uproszczonych,
• Do wstępnych obliczeń wstęgi pływającej można posłużyć się modelem z Wariant 3,
• Przeprowadzone obliczenia modelu 3D wykazują, że prędkość 4 m/s jest najbardziej optymalną spośród badanych w pracy,
• Model 3D wstęgi prototypowej można stosować do różnych wariantów obciążenia ruchomego (np. przejazd niesymetryczny).

Model 3D z przedstawionymi miejscami przyłożenia obciążenia

Przebieg działania kolejnych sił w czasie trwania przejazdu z prędkością 2 m/s

Zestawienie maksymalnych zanurzeń modelu 3D pod działaniem ruchomego obciążenia dla poszczególnych prędkości
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