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 WSTĘPNY PROJEKT PRZĘSŁA MOSTU NISKOWODNEGO O ROZPIĘTOŚCI 12 m 

WPROWADZENIE:  Mosty  stanowią  krytyczny  element  w  utrzymaniu  przejezdności  szlaków  komunikacyjnych  w  warunkach  konfliktu  zbrojnego.  Zdolność  
do  szybkiego  odtwarzania  przepraw  przez  przeszkody  wodne  należy  w  tym  kontekście  do  podstawowych  kompetencji  wojsk  inżynieryjnych.  Ze  względu  
na  wysokie  tempo  budowy  i  ograniczone  wymagania  sprzętowe,  najczęściej  realizuje  się  to  poprzez  budowę  mostów  niskowodnych.  Aktualnie,  po  wycofaniu  
z  eksploatacji  mostu  DMS-65,  Siły  Zbrojne  RP  nie  dysponują  tego  typu  rozwiązaniem.  W  pracy  podjęto  się  zaprojektowania  przęsła  o  rozpiętości  12  m  
dla  nowej  generacji  polskiego  mostu  niskowodnego.  Założono,  że  ma  ono  cechować  się  zdolnością  do  przeprawienia  każdego  typu  pojazdu  znajdującego  się  
na  wyposażeniu  Wojska  Polskiego,  podatnością  transportową  i  zapewniać  wysokie  tempo  budowy  przeprawy.  Jako  podstawowy  materiał  konstrukcyjny  
przyjęto  wysokowytrzymałą  stal  Strenx®  960  Plus  o  dopuszczalnych  naprężeniach  na  zginanie  wynoszących  aż  k = 480 MPa.g 

KONCEPCJA  ROZWI¥ZANIA  KONSTRUKCYJNEGO

Rys. 2  Schemat rozkładania pojedynczego przęsła z położenia transportowego 
       do użytkowego za pomocą żurawia samochodowego oraz systemu
                 linowego  ze  zbloczami

Rys. 4 Koncepcja przewożenia czterech przęseł na jednej 
                               naczepie pojazdu ciężarowo-terenowego

IDENTYFIKACJA MAKSYMALNEGO OBCI¥¯ENIA
Nośność  mostu  musi  odpowiadać  maksymalnemu  obciążeniu  generowanemu  przez  
przeprawiane  po  nim  pojazdy,  zarówno  kołowe  (W),  jak  i  gąsienicowe  (T).  Pojazdy  
wojskowe  są  pod  tym   względem  dzielone  na  klasy  MLC  (Military Load Clasification).  
W  SZ  RP  najcięższe  pojazdy  klasyfikowane  są  jako  MLC  70  T  (Leopard  2)  i  MLC  120  W  
(zestaw  niskopodwoziowy  do  transportu  czołgów).  Przeprowadzone  analizy  wykazały,  

Rys. 6  Analiza  MES  kompletnego przęsła  dla  pojazdu  kołowego przesuniętego  najbliżej  bocznej  krawędzi: 
             a) naprężenia zredukowane, wartość maksymalna:  σ = 410 Mpa g

             b) przemieszczenia,  wartość maksymalna:  x=69,3 mm

WNIOSKI
Zaprojektowane  przęsło  ze  względu  na  dużą  szerokość  jezdni  (4,42  m)  oraz  wysoką
wartość  dopuszczalnego  obciążenia  (MLC  70  T  /  120  W)  umożliwia  budowę  mostu    
zdolnego  do  przeprawiania  wszystkich  pojazdów  Sił  Zbrojnych  RP.

Opracowane  rozwiązanie  cechuje  się  wysoką  podatnością  transportową, 
na  standardowej  naczepie  można  przewozić  do  czterech  przęseł,  przy  czym  
transport  trzech  może  odbywać  się  bez  żadnych  dodatkowych  pozwoleń  zgodnie  
z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  ruchu  drogowego.

Zmechanizowany  proces  rozkładania  przęsła  i  brak  połączeń  śrubowych  pozwala 
uzyskać  wysokie  tempo  budowy  przeprawy  (kilkukrotnie  wyższe  niż  dla  DMS-65),  
redukuje  liczbę  żołnierzy  i  asortyment  sprzętu  koniecznego  do  wykonania  mostu.

Konstrukcja  pełnojezdniowa  umożliwia  korzystanie  z  przęsła  pieszym,  a  także  
każdemu  pojazdowi  dopuszczonemu  do  ruchu  drogowego,  w  tym  również
jednośladom  oraz  samobieżnym  maszynom  inżynieryjnym.

Każde  przęsło  nadaje  się  do  wielokrotnego  użytku,  a  jego  przygotowanie
do  eksploatacji  po  rozłożeniu  jest  niemal  natychmiastowe  ze  względu  na  brak
konieczności  zabudowy  poszycia  jezdni.

Zastosowanie  analogicznego  materiału  konstrukcyjnego,  jak  we   wchodzącym
właśnie  na  wyposażenie  SZ   RP  polskim  moście  towarzyszącym  MS-20  Daglezja
korzystnie  wpłynie  na  unifikację  procesów  produkcyjno-remontowych.

Zaprojektowane  rozwiązanie  wpisuje  się  w  najnowsze  tendencje  rozwojowe  
z  dziedziny  wojskowych  mostów  składanych.

KOÑCOWA POSTAÆ KONSTRUKCYJNA PRZÊS£A

Rys. 3 Wstępna postać wzmocnionej struktury wytrzymałościowej przęsła

Wyznaczenie  wymiarów  głównych  przekrojów  wytrzymałościowych  przęsła  
przeprowadzono  w  pierwszym  etapie  na  drodze  obliczeń  analitycznych,  a  następnie  
zweryfikowano  i  poddano  niezbędnym  modyfikacjom  w  oparciu  o  wyniki  analiz  
symulacyjnych  z  wykorzystaniem  metody  MES.

Rys. 5  Wykres  momentu  gnącego  dla  krytycznego  przypadku  obciążenia przęsła

Rys. 1 Schemat przyjętej struktury konstrukcyjnej przęsła  
       pokazujący jej dostosowanie do przeprawiania jednego  
       z najszerszych pojazdów w SZ RP - czołgu Leopard 2A5, 
                 gdzie: a  - zapas szerokości przęsłaz

`

Rys. 7  Postać końcowa przęsła    
               w położeniu:  
               a)  użytkowym;
              b) transportowym,
      umieszczonego  na  naczepie
      pojazdu ciężarowo-terenowego
               Jelcz C662 

 a)

                                                                                                  
 b)

 a)

                                                                                                  
 b)

1)

 

2)

 

3)

 

4) 

5)

6) 

7) 

WYTRZYMA£OŒCIOWE UKSZTA£TOWANIE PRZÊS£A

że  dla  projektowanego  
przęsła  gorszym przy-
padkiem  jest  obciążenie  
z e s t a w e m   ko ł o w y m ,  
dla  którego maksymalny  
m o m e n t   z g i n a j ą c y  
z  u w z g l ę d n i e n i e m  
w s p ó ł c z y n n i k a  b e z -
pieczeństwa  wyniósł  
1815  kNm.
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