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KONCEPCJA ADAPTACJI WOJSKOWEGO MOSTU SKŁADANEGO DMS-65  

NA OBIEKT STAŁY 

 

Podstawowym celem pracy jest przedstawienie sposobu adaptacji konstrukcji typowego mostu składanego w celu jego wy-

korzystania, jako obiekt stały. Zaproponowano przykład adaptacji mostu składanego DMS-65, różniący się od jego dotychcza-

sowych, modułowych rozwiązań. Opracowano model w programie komputerowym dla przęsła mostu o rozpiętości od 18 do 33 

metrów. Zaproponowana adaptacja konstrukcji pozwoliła na uzyskanie maksymalnej rozpiętości mostu - 30 metrów, dla której 

spełniony jest stan graniczny nośności i stan graniczny użytkowalności. Podsumowując zwrócono uwagę na konieczności pro-

wadzenia dalszych badań tego typu konstrukcji, w oparciu o bardziej złożone modele numeryczne. 

 

 

WSTĘP 

Gdy zniszczeniu ulega stały obiekt mostowy, dochodzi do spa-
raliżowania ruchu drogowego i zachodzi potrzeba udrożnienia prze-
prawy w celu zapewnienia możliwości swobodnego ruchu pojazdów 
i pieszych (Rys.1). Koszty jej odbudowy, możliwie krótki czas reali-
zacji przedsięwzięcia, to tylko niektóre aspekty przemawiające za 
poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych dla 
zniszczonych mostów stałych. Dobrym rozwiązaniem wydaje się 
być zaadoptowanie mostów wojskowych dla potrzeb tychże prze-
praw. Stąd też podjęcie  problematyki zastępowania obiektów sta-
łych wojskowymi mostami składanymi jest zasadne i nabiera coraz 
istotniejszego znaczenia [1].  

Mosty tymczasowe są obiektami inżynierskimi, których czas 
eksploatacji z reguły nie przekracza kilku lat. Zazwyczaj budowane 
są na czas remontu obiektu stałego. Mosty tymczasowe służą gene-
ralnie do zapewnienia ciągłości komunikacji nad naturalną prze-
szkodą, tj. do transportu maszyn, materiałów, przewozu mas ziem-
nych, a przede wszystkim wykorzystywane są dla zapewnienia 
zastępczego ruchu pojazdów i pieszych. Na decyzję o budowie 
mostów objazdowych mają wpływ następujące czynni czynniki: niski  

 

 
Rys. 1. Widok na zerwany w trakcie powodzi obiekt mostowy w 
ciągu drogi krajowej nr 381w Gołogłowach, gm. Kłodzko (1997r.)  

 
koszt budowy (w porównaniu z nowym obiektem stałym), stosunko-
wo duża trwałość, krótki czas budowy i rozbiórki, wynikające 
z łatwego montażu i demontażu obiektu, możliwość ponownego 

wykorzystania powtarzalnych elementów konstrukcji, łatwa adapta-
cja do warunków miejscowych, możliwość transportu elementów 
przy pomocy środków przewozu oraz rozbiórki bez uszkodzeń [3]. 

Podstawą mostów składanych są elementy składowe o ujedno-
liconych dla danego typu kształtach i wymiarach. Elementy te są 
powtarzalne i wykonywane metodami przemysłowymi, zgodnymi 
z wymogami standaryzacji i typizacji [1]. Dzięki temu, mosty woj-
skowe zasadniczo różnią się od mostów stałych. Już samo pojęcie 
„most składany” jest inaczej interpretowane niż „most stały”. Tym 
drugim określeniem nazywamy budowlę inżynierską przekrywającą 
daną przeszkodę, która dopiero po zrealizowaniu uzyskuje nazwę 
mostu. Co do pojęcia „most składany”, zaliczane są do niego ele-
menty składowe, charakterystyczne dla danego typu, bez względu 
na to, czy są wbudowane w przęsło nad daną przeszkodą, czy też 
znajdują się w magazynach w stanie posegregowanym [1]. 

Rozwiązania mostów składanych były realizowane w wielu kie-
runkach, stwarzając szereg systemów ciągle udoskonalanych, 
których układy konstrukcyjne były mniej lub bardziej udane [4, 5, 7]. 
W artykule przedstawiono przykład jednej z kilku adaptacji polskiej 
konstrukcji składanej DMS-65 (inna adaptacja zaproponowana 
przez autora została przedstawiona w artykule z „Inżynieria 
i Budownictwo” [2]) Skupiono się przede wszystkim na udoskonale-
niu istniejącego układu konstrukcyjnego w taki sposób, aby możliwe 
było znaczne poszerzenie jezdni, zwiększenie dotychczasowej 
nośności mostu, czy też polepszenie komfortu jazdy. Należy jednak 
zaznaczyć, iż przedstawione rozwiązania są na etapie nie tyle 
projektów konstrukcyjnych, co propozycji. Dlatego też, konieczne 
wydaje się dla każdego typu rozważanej konstrukcji wykonanie 
odpowiednich obliczeń wytrzymałościowych i indywidualnej analizy. 

1. PRZYKŁADY WOJSKOWYCH KONSTRUKCJI 
SKŁADANYCH ZAADOPTOWANYCH NA OBIEKTY 
STAŁE  

Istnieje wiele przykładów mostów wojskowych, które zostały 
zaadoptowane na obiekty stałe i służyły ludności cywilnej przez kilka 
lat lub służą do dzisiejszego dnia. Wykorzystanie elementów MS-54 
do ruchu pojazdów kołowych można przedstawić na przykładzie 
mostu w Radochowie (Rys. 2). W wyniku powodzi w 1997 roku w tej 
dolnośląskiej miejscowości, zniszczeniu uległ most drogowy. Jedy-
nym sposobem na przywrócenie ciągłości komunikacyjnej była 
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odbudowa mostu. Zostało to zrealizowane z wykorzystaniem ele-
mentów wojskowego mostu składanego, przystosowanego na po-
trzeby obiekty stałego [6,7].  

 

 
Rys. 2. Przykładowe zastosowania mostów składanych: widok 
mostu MS-54 przez rzekę Biała Lądecka w Radochowie. 

 

 
Rys. 3. Przykładowe zastosowania mostów składanych: kładka dla 
pieszych nad drogą w miejscowości Walim (Rzeczka) 

 
Elementy konstrukcji składanych wykorzystuje się nie tylko do 

budowy mostów drogowych, ale również, jako stałe kładki dla pie-
szych, tak jak to miało miejsce w miejscowości Walim. Podstawę 
przejścia dla pieszych stanowiły elementy konstrukcyjne wojskowe-
go mostu składanego 22-80 (Rys.3). 

2. PROPOZYCJA ADAPTACJI KONSTRUKCJI 
WOJSKOWEGO MOSTU SKŁADANEGO DMS-65 

Most składany DMS-65 charakteryzuje układ jezdni w postaci 
płyt ortotropowych układanych obok siebie, przez co jest mostem 
hałaśliwym, wymagającym w terenie zabudowanym odpowiedniego 
wytłumienia drgań. Most spełnia warunek nośności odpowiadający 
klasie obciążenia C. Może być także stosowany w gospodarce 
narodowej do szybkiej budowy tymczasowych i półstałych mostów, 
na drogach, jako rusztowania, konstrukcje wsporcze itd. Z elemen-
tów DMS-65 można budować mosty jedno- i wieloprzęsłowe, któ-
rych przęsła mają rozpiętość od 3 m do 45 m, a moduł zmiany ma 
długość 3 m [2, 3]. DMS-65 jest konstrukcją występującą najczęściej 
spośród innych mostów składanych, znajdujących się na wyposa-
żeniu sił zbrojnych RP, dlatego też w czasie powodzi ten typ mostu 
jest często wykorzystywany w celu przywrócenia ciągłości komuni-
kacji lokalnej. 

Przedstawione zostanie wybrane rozwiązanie jednej z najczę-
ściej wykorzystywanych konstrukcji mostów składanych w Polsce- 
DMS-65. Przy opracowywaniu koncepcji adaptacji mostu, skoncen-
trowano się przede wszystkim na udoskonaleniu istniejących ukła-
dów konstrukcyjnych w taki sposób, aby możliwe było poszerzenie 
jezdni, polepszające komfort jazdy oraz zwiększenie nośności. 
Dodatkowo dopuszczalne jest spawanie elementów modułowych z 
nowymi, projektowanymi, możliwe jest także wykorzystywanie no-
wych elementów konstrukcyjnych tj. różnego rodzaju elementy 
walcowane (kształtowniki, płaskowniki itp.). 

Założono wykonanie pomostu w postaci stalowej płyty ortotro-
powej, zaprojektowanej, jako pomost stalowy, całkowicie spawany, 
złożony z blachy o grubości 12 mm i żeber z ceowników C 160. 
Chodniki zaprojektowano również z płytą ortotropową. Na pomost 

ten składają się podłużne kątowniki równoramienne 50506 mm, 
na których ułożona jest stalowa płyta o grubości 10 mm. Zastoso-
wanie stalowych ortotropowych płyt pomostowych należy uznać za 
bardzo korzystne rozwiązanie do tego typu dźwigarów głównych, 
które jako elementy składane zostaną w ten sposób dodatkowo 
usztywnione. 
 

 

 
Rys. 4. Propozycja modernizacji DMS-65 – przekrój poprzeczny przęsłowy 
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2.1. Koncepcja adaptacja mostu DMS-65 

Przykład adaptacji został opracowany z wykorzystaniem ele-
mentów mostu DMS-65. Przedstawia on most z jazdą górą, dwukie-
runkowy, z wyodrębnionymi, osobnymi jezdniami. Na Rys. 4 kolo-
rem czarnym oznaczono modułowe elementy konstrukcji natomiast 
kolorem czerwonym nowe- wynikające ze sposobu adaptacji. 

 Podstawą nowego układu są trzy dźwigary złożone z kratownic 
przestrzennych i dwóch płaskich (połączonych ze sobą tężnikami). 
W górnych kratownicach przestrzennych, osadzone są belki po-
przeczne, których modułowa długość wynosi 5,02 m.  

Kratownice przestrzenne na dole wzmocniono, łącząc je nowy-
mi ceownikami normalnymi C220, które usztywniają cały układ 
konstrukcyjny. Dodatkowo, każdy moduł mostu stężony jest ośmio-
ma zestawami z kątowników równoramiennych L 100x100x8, roz-
mieszczonymi po cztery na początku modułu i na jego końcu. Ką-
towniki w swoim układzie przypominają kształt odwróconej litery V, 
połączone z ceownika C220 (u dołu) z wykorzystaniem połączenia 
spawanego oraz do nakładki wykonstruowanej w belce poprzecznej 
(na górze).  

Przedstawiona koncepcja adaptacji mostu DMS-65 pozwala na 
otrzymanie dwóch odrębnych jezdni o szerokości 3,50 każda i 
obustronnych chodników dla pieszych, co stanowi duży atut tego 
rozwiązania. Dodatkowo, zastosowanie układu z jazdą górą popra-
wia warunki widoczności kierowców poruszających się pojazdami 
po moście. 

3. ANALIZA OBLICZENIOWA KONSTRUKCJI 
PRZEDSTAWIONEJ KONCEPCJI 

Konstrukcja została zamodelowana w obliczeniowym progra-
mie komputerowym w układzie płaskim, wykorzystując do tego celu 
elementy skończone typu belkowego i prętowego. Założenie modelu 
dwuwymiarowego (2D) pozwoli rozpoznać zagadnienie z wykorzy-
staniem uproszczonych obliczeń. Uzyskanie pozytywnych wyników 
da podstawę do rozbudowy modelu i zweryfikowania zaadoptowa-
nej konstrukcji w sposób bardziej dokładny.  

Stworzony model 2D został przeanalizowany pod względem 
nośności użytkowej, przy przyjętej klasie obciążeń C, wg PN-85/S-
10030 [8] (Rys. 5). Dodatkowo zmieniano go w zależności od rozpa-
trywanej długości przęsła mostu, od 18,00 do 33,00 m.  

 

 
 
Rys. 5. Model przęsła mostu o długości 33 metry 

 
 

 
Rys. 6. Schemat rozmieszczenia obciążenia G i Ps 

 
Poszczególnym modelom zadano odpowiadające im obciąże-

nia stałe z jezdni oraz z chodników, obciążenia ciężarem własnym, 
obciążenia użytkowe od ciężaru równomiernego, obciążenia tłumem 
(oznaczenie G dla wszystkich dodanych wartości) oraz od pojazdu 
normowego (przyjęto oznaczenie Ps) umieszczonego w środku 
rozpiętości przęsła. Wszystkie uzyskane wartości sprowadzono do 
węzłów, łączących poszczególne moduły mostów (Rys.6). 

3.1. Analiza otrzymanych wyników 

Po wykonaniu obliczeń dla sześciu modeli przęseł, których roz-
piętość wynosiła od 33 do 18 metrów, zwrócono uwagę na maksy-
malne naprężenia w elementach konstrukcyjnych dźwigara tj. 
w krzyżulcach, w słupkach, w pasach dolnych i górnych.. Zauważo-
no, że największe wartości występują zawsze w tych samych miej-
scach, niezależnie od przyjętej rozpiętości mostu. Największe na-
prężenia w słupku i krzyżulcu zaobserwowano w ostatnim module 
mostu, w strefie podporowej. Pas dolny i górny najbardziej wytężony 
był w środku rozpiętości przęsła. 

Zaadoptowana konstrukcja przęsła mostu uzyskała rozpiętość 
30 m, przy której elementy konstrukcyjne spełniają stan graniczny 
nośności i użytkowalności. Oznacza to, że wszystkie składowe 
elementy uzyskały naprężenia mieszczące się w granicy 290 MPa 
(dla założonej stali 18 G2A), a ugięcia nie przekraczają dopuszczal-
nej wartości. 

Uzyskane w obliczeniach numerycznych wyniki dla poszczegól-
nych rozpiętości przęseł zestawiono w formie wykresów (Rys. 7). 

 
Rys. 7. Graficzne przedstawienie otrzymanych wyników; a) maksymalne naprężenia w elementach konstrukcyjnych dźwigara kratownico-
wego; b) ugięć konstrukcji. 
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Na jednym z nich przedstawiono otrzymane naprężenia elementów 
konstrukcyjnych na tle wartości dopuszczalnych (osobno pokazując 
naprężenia w pasie górnym, pasie dolnym, krzyżulcu i słupku) (Rys. 
7a), a na drugim - naniesiono otrzymane wyniki ugięć dla poszcze-
gólnych długości konstrukcji oraz analogicznie dopuszczalne warto-
ści stanu granicznego użytkowalności (Rys. 7b). 

PODSUMOWANIE 

Po rozpoznaniu zagadnienia stwierdzono, że wykorzystując 
składane konstrukcje wojskowe można zrealizować stałe przeprawy 
mostowe, projektowane na obciążenia klasy C, o rozpiętości do 30 
metrów. Istnieje możliwość wykorzystania tych konstrukcji w przy-
padku większych przeszkód, co wiąże się z budową mostu wielo-
przęsłowego, w którym konieczna byłaby budowa podpór pośred-
nich. Jednak przy zmniejszeniu wymaganej nośności, można przed-
stawiony wariant wykorzystać w miejscach o mniejszym nasileniu 
ruchem pojazdów. 

Przeprowadzone obliczenia, w oparciu o przedstawiony sche-
mat i model (Rys.5 i 6) potwierdziły, że przyjęta metoda obliczenio-
wa może być przydatna i wykorzystywana do analizowania innych, 
modernizowanych konstrukcji mostów, nie tylko typu DMS-65. 
Prezentowane rozwiązanie adaptacji jest propozycją, wymagającą 
dodatkowej wnikliwej analizy i stosownych obliczeń wytrzymało-
ściowych.  

Kolejne adaptacje, mające na celu zwiększenie długości przę-
sła, przy jednoczesnym zachowaniu lub zwiększeniu klasy obciąże-
nia, wiążą się z dodatkowymi zabiegami konstrukcyjnymi. Zasad-
nym wydaje się podjęcie dalszych badań symulacyjnych, w oparciu 
o bardziej złożony model, co umożliwi wstępne rozpoznanie, czy też 
oszacowanie możliwości zbudowania przeprawy mostowej, według 
określonego sposobu modernizacji. 
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Concept of adaptation military temporary bridge dms-65  
in a solid bridge 

The primary objective of this work is to show how to 

adapt a typical constructions of folding military bridges to 

the solid object. Presents examples of the rational adaptation 

of military folding bridges DMS-65, which differs from its 

past, modular solutions. Created a computer model for the 

bridge spans the range from 18 to 33 meters. The proposed 

adaptation of the structure allowed to obtain the maximum 

span of the bridge - 30 meters which is true limit state bear-

ing capacity and deflection structure. In conclusion high-

lights the need for further research of this type of construc-

tion, based on the more complex numerical models. 

 
Autorzy: 
mgr inż. Karolina Drozdowska – Politechnika Opolska, Wydział 
Budownictwa, Katedra Dróg i Mostów, k.drozdowska@po.opole. 

 
 


