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Badania mostów nad dużymi rzeka-
mi są kwestią, której sprawna realiza-
cja wymaga właściwego wykonania 
wielu zadań. Po pierwsze, przygoto-
wania programu badań, opracowania 
modelu teoretycznego konstrukcji 
i obliczenia wariantów obciążenia 
próbnego oraz reakcji konstrukcji na 
te warianty. Samo przeprowadzenie 
badań to zainstalowanie zestawu 
sprzętu pomiarowego na konstrukcji 
(na ogół w punktach rozmieszczo-
nych w znacznych odległościach) 
i zaangażowanie często licznej ekipy 
pomiarowej. Analiza wyników powin-
na uwzględniać niepewności pomia-
rów, które mogą w takich wypadkach 
przyjmować znaczne wartości bez-
względne. Badania mostów przez rze-
kę Wisłę lub Odrę budzą znaczne za-
interesowanie i są często przedmio-
tem licznych publikacji [1, 2, 3, 4, 6, 7, 
10, 12]. Niniejszy artykuł dotyczy 
próbnego obciążenia obiektów dro-
gowych M3 i M2 mostu Marii Skło-
dowskiej-Curie w Warszawie. Badania 
wykonało Laboratorium Badań Kon-
strukcji Mostowych Zakładu Mostów 
IBDiM z Warszawy na zlecenie wyko-
nawcy mostu firmy SANDO Budow-
nictwo Polska Sp. z o.o. z Warszawy. 
Pomimo faktu, że inwestorem budo-
wy był Zarząd Miejskich Inwestycji 
Drogowych, badania wykonano zgod-
nie z zaleceniami GDDKiA [11]. 

obiekt badań

Most Marii Skłodowskiej-Curie (d. Północny) składa się 
z trzech niezależnych od siebie konstrukcji nośnych, opar-
tych na oddzielnych podporach posadowionych na wspól-
nych fundamentach [8]. Patrząc od południa mamy most 
drogowy z planowanym ruchem w kierunku Białołęki o ozna-
czeniu M3, most drogowy z planowanym ruchem w kierunku 
Żoliborza o oznaczeniu M2 oraz jako ostatni –  most tramwa-
jowy o oznaczeniu M1 (fot. 1, 2). 

Obiekty te, z racji oparcia na wspólnie posadowionych 
podporach, mają dokładnie takie same rozpiętości przęseł 
(45,00 + 65,00 + 110,00 + 160,00 + 110,00 + 66,66 + 2 × 
66,67 + 60,00 + 45,00 m), oraz wspólny typ konstrukcji no-
śnej – dziesięcioprzęsłowej belki ciągłej (rys. 1). 

Badania pod próbnym obciążeniem części 
drogowych mostu Marii Skłodowskiej-Curie 

przez Wisłę w Warszawie

Fot. 1. Przęsła nurtowe mostu widoczne z prawego brzegu Wisły; ko-
lejno obiekty M3, M2 i M1 (fot. T. Biczel)

Fot. 2. Przęsła zalewowe na prawym brzegu Wisły; od lewej obiekty 
M3, M2 i M1 (fot. T. Biczel)
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Wszystkie trzy obiekty są konstrukcjami zespolonymi typu 
stal-beton, przy czym dźwigar stalowy zaprojektowano w for-
mie skrzynki z dwoma środnikami oraz systemem stężeń po-
przecznych (rys. 2). Mosty M2 i M3 w przeważającej części 
są swoim lustrzanym odbiciem, jedynie na przęsłach od stro-
ny lewego brzegu Wisły nr 10–20 oraz 20–30 w moście M3 
występuje rozszerzenie skrzynki ze względu na dodatkowy 
pas dla włączających się do ruchu na moście pojazdów. Sze-
rokość całkowita każdego z obiektów M2 i M3 jest równa 

14,16 m, przy czym szerokość jezdni 10,50 m i chodnika 
0,89 m. W obiekcie M3 na przęśle 10–20 szerokość całkowitą 
zwiększono do 17,66 m i jest ona zmienna na przęśle 20-30 
do szerokości 14,16 m.

Most M1 ma bardzo podobne przekroje poprzeczne do 
mostu M2, jednakże różni się on znacząco pod względem 
grubości blach oraz miejscami zmian tych grubości na dłu-
gości konstrukcji. Zachowana jest natomiast ta sama w sto-
sunku do mostów M2 i M3 zmienność wysokości skrzynki na 

Rys. 1. Fragment dokumentacji technicznej mostu [5]

Rys. 2. Przykładowe przekroje poprzeczne mostu [5]
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długości obiektu. Artykuł dotyczy badań odbiorczych obiek-
tów M2 i M3, które były wykonywane w końcu listopada 
2011 r. Obiekt M1 był badany pod próbnym obciążeniem sta-
tycznym w sierpniu i dynamicznym w grudniu 2012 r.

program badań

Zgodnie z zaleceniami [11], przed przystąpieniem do ba-
dań należy opracować program zawierający między innymi: 
plan realizacji badań oraz ocenę ekonomiczną przeprowa-
dzenia badań. W przypadku próbnego obciążenia odbior-
czego program badań powinien uwzględniać stany awaryjne 
lub anormalne zachowania się konstrukcji w czasie jej budo-
wy. Z powyższych powodów, po spotkaniu z nadzorem bu-
dowy wybrano grupy przęseł i podpór, które miały być pod-
dane obciążeniu i na których pracę trzeba było zwrócić 
szczególną uwagę. Na rysunku 3 przedstawiono wybrane do 
obciążenia fragmenty konstrukcji mostu. Ze względu na kon-
strukcję obiektu szczególną uwagę zwrócono na przęsła 
i podpory nurtowe.

Rys. 3. Widok mostu z boku – zaznaczono grupy przęseł (poziome 
strzałki) i podpory (pionowe strzałki) wybrane do próbnego obciążenia 
statycznego

Modele numeryczne 

Ze względu na złożoność konstrukcji zdecydowano się na 
stworzenie przestrzennego modelu numerycznego kon-
strukcji oraz na jego częściowe sprawdzenie z zastosowa-
niem modelu płaskiego. W przypadku tego mostu podsta-
wowym modelem obliczeniowym był model przestrzenny. 
Wyniki obliczeń przeprowadzonych na podstawie tego mo-
delu były uznane jako miarodajne do porównań z wynikami 
uzyskanymi z prób obciążeniowych. Model płaski, przedsta-
wiony w artykule, zarówno do opisu konstrukcji, jak i obcią-
żenia jest prostszy i szybszy w utworzeniu. Na podstawie 
tego modelu przyjęto wstępne założenia, co do liczby i roz-
mieszczenia pojazdów obciążających w przypadku modelu 
przestrzennego.

W związku z opisanymi podobieństwami i różnicami, jako 
pierwszy przygotowano model mostu M2 (rys. 4 i 5). Po przy-
gotowaniu wszystkich wariantów obciążeń model ten przero-
biono na model mostu M3 przez odbicie lustrzane konstruk-
cji oraz poszerzenie w odpowiednich przęsłach skrzynki po-
mostu. 

W celu uproszczenia modelu przyjęto poziomą i płaską po-
wierzchnię płyty betonowej pomostu, przy czym uwzględnio-
no różnicę w wysokości dźwigarów skrzynki stalowej. W wy-
niku takiego przybliżenia rzeczywistego kształtu konstrukcji 
w modelu nachylona jest płyta denna skrzynki, a nie płyta 
pomostu. Dzięki temu uproszczone było zarządzanie obcią-
żeniami, jak również analiza wyników. Model mostów zbudo-

wano jako przestrzenną bryłę złożoną z płaskich elementów 
powierzchniowych. Modelowanie poprzecznic było uzupeł-
niane elementami belkowymi. 

W modelu przyjęto pełne zespolenie stali z betonem po-
przez sztywne połączenie elementów konstrukcji. Obciąże-
nia konstrukcji były na poziomie zapewniającym pracę czę-
ści stalowej w zakresie sprężystym, natomiast beton praco-
wał w fazie zarysowania w strefie rozciąganej.

Model płaski konstrukcji mostu M2 zrealizowano jako dzie-
sięcioprzęsłowy ruszt o węzłach sztywnych, złożony ze 111 
elementów poprzecznych i 3 podłużnych (rys. 6).

Rys. 6. Płaski model numeryczny obiektu M2

Wszystkie te elementy mają zmieniające się na długości 
i różne od siebie charakterystyki geometryczne i wytrzymało-
ściowe. Głównym elementem modelu jest środkowa belka 
podłużna, opisana geometrycznie zmiennym na długości 
momentem bezwładności przekroju na zginanie i, podobnie 
zmiennym, momentem oporu na skręcanie (charakterystyki 
te określono poza programem komputerowym według zasad 
wytrzymałości materiałów). Belka składa się ze 110 prętów. 

Model ten posłużył do wstępnej analizy konstrukcji, po-
zwalając na określenie liczby i sposobu ustawienia pojazdów 
obciążających. Ocenie podlegały wartości sił wewnętrznych, 

Rys. 4. Przestrzenne modele numeryczne obiektów od lewej: M2 i M3

Rys. 5. Powiększony fragment modelu numerycznego nad podporą 
nurtową
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przemieszczeń i reakcji podporowych. Obciążenie próbne 
(liczba i ustawienie pojazdów obciążających) powinno, moż-
liwie dokładnie, odpowiadać obciążeniu przyjętemu w obli-
czeniach do projektu, a więc normowemu. W przypadku tego 
obiektu sprawdzeniu podlegały momenty przęsłowe, mo-
menty podporowe oraz reakcje na podporach. 

W tabeli 1 przedstawiono zestawienie stopnia złożoności 
opracowanych modeli konstrukcji z uwzględnieniem przy-
padku modelu przestrzennego: liczby elementów skończo-
nych, węzłów, prętów oraz grup, porządkujące wszystkie 
obiekty i w przypadku modelu płaskiego: liczby węzłów, prę-
tów oraz typów przekrojów.

Przewidziano 9 wariantów obciążenia próbnego w obiek-
cie M2 (rys. 7) oraz 10 wariantów obciążenia próbnego 
w obiekcie M3 (rys. 8), które były wynikiem analiz wytężenia 
konstrukcji w kontekście obciążeń normowych. Do obciąże-

nia próbnego zastosowano 
ciężarówki czteroosiowe 
o masie całkowitej 32 000 kg. 
Maksymalnie, do obciążenia 
podpór nurtowych, wykorzy-
stano 28 ciężarówek. 

Jako obciążenie normowe 
jezdni przyjęto obciążenie ta-
borem samochodowym o war-
tości 4 kN/m2 na jezdni, obcią-
żenie tłumem o wartości 5  
kN/m2 oraz pojazdem K w naj-
niekorzystniejszych miejscach 
w poszczególnych wariantach. 
Powyższe wartości odpowia-
dają obciążeniu według kla- 
sy A w PN-85/S-10030. Normę 
tę przyjęto dlatego, gdyż zgod-
nie z nią był opracowany pro-
jekt wykonawczy mostu.

Przykładową deformację 
konstrukcji podczas próbnego 
obciążenia pokazano na ry-
sunku 9. Skala deformacji jest 
nieproporcjonalna do długości 
obiektu. Zabieg ten zastoso-
wano w celu ułatwienia obser-
wacji współpracy poszczegól-
nych elementów modelu. 

Badania pod próbnym 
obciążeniem 
statycznym 

W czasie badań pod prób-
nym obciążeniem statycznym 
mierzono ugięcia przęseł, osia-
dania podpór oraz odkształce-
nia/naprężenia w wybranych 
przekrojach konstrukcji stalo-
wej głównego przęsła. W wy-
padku obiektów nad dużymi 
rzekami, najbardziej istotnym 

Rys. 7. Warianty obciążenia na obiekcie M2 z podaną liczbą użytych ciężarówek

Rys. 8. Warianty obciążenia na obiekcie M3 z podaną liczbą użytych ciężarówek

Ta b e l a  1. stopień złożoności modeli konstrukcji

Model przestrzenny

Parametr Obiekt M2 Obiekt M3

Elementy skończone 341 903 347 242

Węzły 341 981 347 110

Pręty 1 522 1 486

Grupy porządkujące wszystkie obiekty 19 20

Model płaski

Parametr Obiekt M2

Węzły 333

Pręty 552

Typy przekrojów 43
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zagadnieniem jest wybór metody pomiaru ugięć. Ze względu 
na brak dostępu do terenu pod przęsłami nurtowymi, ko-
nieczny jest wybór metod geodezyjnych. Wykonanie pomia-
rów ugięć z wykorzystaniem precyzyjnej niwelacji geome-
trycznej nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na zbyt 
długie osie celowe przy pomiarze z jednego stanowiska. 
Również w wypadku prowadzenia ciągu niwelacyjnego na 
pomoście, ze względu na zbyt długie czasy pomiaru i wystę-
powanie niestabilności stanowisk oraz punktów przejścio-
wych podczas trwania próby, metoda jest skażona znaczny-
mi błędami. Tych wad pozbawiony jest pomiar metodą tachi-
metrii z zastosowaniem tachimetru elektronicznego z funkcją 
automatycznego znajdowania celu i specjalnych pryzmatów 
zainstalowanych w monitorowanych punktach. 

W wypadku prezentowanych badań, pomiar przemiesz-
czeń przęseł nr 10–20, 20–30, 30–40, 40–50, 50–60 oraz 
przemieszczeń podpór nurtowych zrealizowano z wykorzy-
staniem tachimetrów elektronicznych firmy Leica modele 
TM30 i TDA5005 (fot. 3) oraz pryzmatów GMP104 i GPR112. 
Pomiar przemieszczeń pionowych przęseł nr 80-90, 90-100 
i 100-110 wykonano z zastosowaniem przetworników induk-
cyjnych z rejestracją komputerową, przy użyciu systemu Spi-
der8 firmy Hottinger Baldwin Messtechnik z częstotliwością 
próbkowania równą 5 Hz. 

Pomiary z zastosowaniem tych tachimetrów ze względu na 
wysoką dokładność pomiaru kąta –0,5”, cechują się dużą 

dokładnością pomiaru przemieszczeń pionowych, jednak 
nie zapewniają możliwości ciągłej obserwacji wszystkich ba-
danych punktów konstrukcji. W zależności od liczby bada-
nych punktów i zastosowanego w tachimetrze układu obro-
towego (tachimetr TM30 firmy Leica – szybki napęd bezpo-
średni oparty na piezo technologii lub tachimetr TDA5005 
firmy Leica – 4 razy wolniejszy klasyczny napęd mechanicz-
ny [13, 14]), uzyskujemy różne czasy pomiaru. Zarejestrowa-
ny średni czas pomiaru pojedynczego punktu przy TM 30 to 
ok. 7 s, przy TDA5005 średni czas pomiaru to ok. 21 s. Czyli 
przy monitorowaniu w 10 punktach pomiarowych i odczy-
tach w dwóch położeniach lunety czas pomiaru całej serii to: 
ok 2,4 min – przy szybszym tachimetrze i ok. 7,2 min przy 
wolniejszym. Należy podkreślić, że w wypadku monitorowa-
nia pracy konstrukcji mostowej podczas próbnego obciąże-
nia szczególnie ważne jest wybieranie metod pomiarowych 
umożliwiających prowadzenie na bieżąco (podczas przyro-
stu, w czasie trwania i po zakończeniu obciążenia) analizy 
zachowania się konstrukcji, co jest zalecane w [11]. Z tego 
powodu podczas próbnego obciążenia głównego przęsła 
nurtowego zastosowano oryginalną metodę pomiaru prze-
mieszczeń pionowych z zastosowaniem sieci pochyłomierzy 
nivel220 firmy Leica1. Wzdłuż konstrukcji mostowej na pomo-
ście zainstalowano sieć pochyłomierzy – po 4 lub 6 na każ-
dym z chodników (fot. 4). 

Fot. 4. Rozmieszczenie pochyłomierzy na chodniku; w lewym rogu wi-
dok specjalnego uchwytu do instalacji pochyłomierza na chodniku 
(fot. P. Olaszek)

Na podstawie wskazań pochyłomierzy oraz danych o geo-
metrii konstrukcji mostowej możliwe było wyznaczanie w try-
bie on-line linii przemieszczeń pionowych konstrukcji mosto-
wej z wykorzystaniem algorytmu wyznaczania sklejanych 
krzywych gładkich i następnie przebiegów przemieszczeń 
pionowych w funkcji czasu z częstotliwością próbkowania co 
20 s. Przykładowe przebiegi ugięć wyznaczone podczas pró-
by statycznej na podstawie wskazań pochyłomierzy przed-
stawiono na rysunku 10. Prowadzone pomiary umożliwiły 
kontrolę ugięć w czasie wprowadzania obciążenia i kontrolę 
stabilizacji ugięć w czasie i po usunięciu obciążenia.

1 Metodę opracowano we współpracy IBDiM z firmami Leica Geo-
systems Polska oraz Oprogramowanie Naukowo Techniczne, przez 
zespół pod kierownictwem dr inż. Piotra Olaszka 

Rys. 9. Odkształcenie mostu M3 przy niesymetrycznie obciążonym 
przęśle nurtowym; (skala przerysowana)

Fot. 3. Stanowisko tachimetru na lewym brzegu Wisły (fot. P. Olaszek)
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Rys. 10. Przebieg przemieszczeń pionowych zarejestrowany na chod-
niku od strony górnej i dolnej wody podczas symetrycznego w prze-
kroju poprzecznym obciążenia przęsła 40-50 obiektu M3 na moment 
przęsłowy

Oprócz pomiarów przemieszczeń przęseł i osiadań podpór 
prowadzono w przekroju środkowym i podporowym główne-
go przęsła pomiary odkształceń (po przeliczeniu naprężeń) 
z zastosowaniem tensometrii elektrooporowej z rejestracją 
komputerową, przy użyciu systemu Spider8. Przykładowy 
przebieg naprężeń zarejestrowany w przekroju przęsłowym 
przedstawiono na rysunku 11.

Rys. 11. Przebieg naprężeń zarejestrowany w pasie dolnym i górnym 
skrzynki od strony górnej wody w przekroju przęsłowym podczas sy-
metrycznego w przekroju poprzecznym obciążenia przęsła 40–50 
obiektu M3 na moment przęsłowy

Badania pod próbnym obciążeniem 
dynamicznym 

Pod obciążeniem dynamicznym mierzono przemieszcze-
nia pionowe wybranych przęseł oraz przyspieszenia piono-
we i poziome na pomoście głównego przęsła. Jako obciąże-
nie zastosowano przejazdy jednej oraz dwóch ciężarówek 
z prędkościami 10, 30, 50 i 70 km/h oraz przejazdy przez 
próg (sztuczną nierówność).

Pomiar przemieszczeń pionowych przęseł nr 80-90, 90-100 
i 100-110 wykonano z zastosowaniem przetworników induk-
cyjnych z rejestracją komputerową, przy użyciu systemu Spi-
der8 z częstotliwością próbkowania równą 100 Hz. Pomiar 
przemieszczeń przęseł 30-40 i 40-50 wykonano z zastosowa-
niem radaru interferencyjnego IBIS-S [9, 15] z częstotliwo-
ścią próbkowania równą 166 Hz. Pomiary przyspieszeń pro-
wadzono z wykorzystaniem przetworników przyspieszeń 
z rejestracją komputerową, przy użyciu systemu Spider8 
z częstotliwością próbkowania równą 100 Hz.

Na rysunku 12 przestawiono przebieg przemieszczeń pio-
nowych przęsła 30–40 podczas przejazdu ciężarówki przez 
próg na przęśle 40–50, a na rysunku 13 przedstawiono prze-
bieg przyspieszeń poziomych na pomoście przęsła 40–50 
podczas tego samego przejazdu.

Rys. 12. Przebieg przemieszczeń pionowych przęsła 30–40 podczas 
przejazdu ciężarówki przez próg na przęśle 40–50

Rys. 13. Przebieg przyspieszeń pionowych na prześle 40–50 podczas 
przejazdu ciężarówki przez próg na przęśle 40–50

analiza wyników badań statycznych

Wyniki pomiarów ugięć i naprężeń zarejestrowane pod-
czas próby statycznej zestawiono z wynikami obliczeń teore-
tycznych. Na rysunkach 14 i 15 przedstawiono przykładowe 
wykresy linii ugięcia sprężystego zmierzonego oraz obliczo-
nego wzdłuż mostu oraz w poprzek mostu.

Rys. 14. Linie i wartości [mm] sprężystych ugięć zmierzonych (kolor 
zielony) i obliczonych (kolor czerwony) wzdłuż mostu podczas sy- 
metrycznego, obciążenia przęsła 40–50 obiektu M3 na moment przę-
słowy
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Na rysunku 16 przedstawiono przykładowy rozkład naprę-
żenia sprężystego zmierzonego i obliczonego w przekroju 
poprzecznym w przęśle 40-50.

Rys. 16. Linie rozkładu i wartości [MPa] naprężenia sprężystego zmie-
rzonego (kolor zielony) i obliczonego (kolor czerwony) w przekroju 
poprzecznym przęsła 40-50 obiektu M3 podczas obciążenia na mo-
ment przęsłowy

W tabeli 2 przedstawiono wybrane wyniki pomiarów oraz 
zestawienie wartości zmierzonych z obliczonymi z wykorzy-
staniem modelu przestrzennego i płaskiego głównego przę-

sła nurtowego obiektów M2 i M3. W wypad-
ku zastosowania przestrzennego modelu 
obliczeniowego, maksymalne niezgodności 
wartości ugięć zmierzonych i obliczonych 
nie przekraczają 20% przy symetrycznym 
obciążeniu konstrukcji w przekroju poprzecz-
nym i 24% przy niesymetrycznym obciąże-
niu. W wypadku zastosowania modelu pła-
skiego niezgodności te nie przekraczają od-
powiednio 24% i 25%. Maksymalny rozrzut 
niezgodności przy symetrycznym wariancie 
obciążenia nie przekraczał w wypadku za-
stosowania przestrzennego modelu oblicze-
niowego 2% i 3% dla modelu płaskiego, 
w wypadku wariantu niesymetrycznego roz-
rzut niezgodności nie przekraczał odpowied-
nio 15% i 26%.

analiza wyników badań 
dynamicznych

Na podstawie pomiarów wyznaczono czę-
stotliwości drgań własnych. Częstotliwości 
drgań własnych określono na podstawie 
bezpośredniej analizy drgań wymuszonych 
i drgań swobodnych po zjeździe ciężarówki 
oraz analizy częstotliwościowej. Na rysunku 
17 przedstawiono przykładowy wynik anali-
zy częstotliwościowej wykonany na podsta-
wie wybranych przebiegów przemieszczeń 
pionowych. 

Na podstawie analizy wyznaczonych war-
tości stwierdzono, że w drganiach obu obiek-
tów wyróżniają się składowe o częstotliwo-
ści: 

f 1 = 0,7 Hz
f 2 = 1,1 Hz

Rys. 15. Linie i warto-
ści [mm] sprężystych 
ugięć zmierzonych 
(kolor zielony) i obli-
czonych (kolor czer-
wony) podczas niesy-
metrycznego w prze-
kroju poprzecznym, 
obciążenia przęsła 
40–50 obiektu M3 na 
moment przęsłowy

Ta b e l a  2. Wybrane wyniki pomiarów przęsła nurtowego oraz stosunki wartości zmie-
rzonych do obliczonych z  wykorzystaniem modelu przestrzennego (pogrubienie) 
i płaskiego (kursywa)

Wartości zmierzone

Obciążenie niesymetryczne w przekroju poprzecznym

Obiekt M2 M3 M2 M3

Wielkość Strona mostu bardziej 
obciążona

Strona mostu mniej 
obciążona

Ugięcia w środku przęsła [mm] –109÷–106 –111÷–109 –99÷ –97                   –102÷–99

Naprężenia w środku przęsła 
na pasie dolnym [MPa] – 24 – 24

Obciążenie symetryczne w przekroju poprzecznym

Obiekt M2 M3

Wielkość Obie strony mostu Obie strony mostu

Ugięcia w środku przęsła [mm] 166÷170 159÷164

Naprężenia w środku przęsła 
na pasie dolnym [MPa] – 43÷44

stosunki wartości zmierzonych do obliczonych

Obciążenie niesymetryczne w przekroju poprzecznym

Obiekt M2 M3 M2  M3

Wielkość Strona mostu bardziej 
obciążona

Strona mostu mniej 
obciążona

Ugięcia w środku przęsła [%]
76÷78 77÷80 86÷90   89÷92

75÷79 76÷81 92÷100 94÷102

Naprężenia w środku przęsła 
na pasie dolnym [%] – 86 – 88

Obciążenie symetryczne w przekroju poprzecznym

Obiekt M2 M3

Wielkość Obie strony mostu Obie strony mostu

Ugięcia w środku przęsła
83÷85 80÷82

80÷82 76÷79

Naprężenia w środku przęsła 
na pasie dolnym – 84÷89
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f 3 = 1,4 Hz
f 4 = 1,8 Hz
f 5 = 2,1 Hz
f 6 = 2,5 Hz
f 7 = 2,9 Hz
Zmierzone wartości częstotliwości odbiegały nieco od war-

tości obliczonych (0,58 Hz, 0,74 Hz, 1,00 Hz 1,07 Hz, 1,13 Hz 
i 1,22 Hz). 

Wyznaczone wartości logarytmicznego dekrementu tłu-
mienia obu obiektów zawierały się w zakresie 0,31÷0,38. Ze 
względu na to, że badany most charakteryzuje się silnym tłu-
mieniem drgań, występowanie niskich częstotliwości drgań 
nie będzie w sposób znaczący odczuwalne przez użytkowni-
ków.

Rys. 17. Wynik analizy częstotliwościowej przemieszczeń pionowych 
w przęśle 30–40 obiektu M3

podsumowanie

Wyniki pomiarów ugięć, stanowiące uśredniony wskaźnik 
pracy konstrukcji wykazały, że konstrukcje obiektów M2 i M3 
miały sztywność zbliżoną do obliczonej i pracowały w zakre-
sie sprężystym. Nie zarejestrowano nadmiernych osiadań 
podpór. Podczas prób dynamicznych nie zaobserwowano 
niekorzystnych zjawisk takich jak np. dudnienie, rezonans 
itp. Obserwacje w czasie badań i przegląd konstrukcji po ich 
zakończeniu nie wykazały powstania w konstrukcji badanych 
obiektów uszkodzeń wywołanych próbnym obciążeniem. 
Wobec pomyślnego przebiegu próbnego obciążenia i pozy-
tywnych wyników przeprowadzonych pomiarów możliwe 
było dopuszczenie obiektów M2 i M3 mostu Marii Skłodow-
skiej-Curie w Warszawie do eksploatacji.

Wykonane bezproblemowo badania zgodnie z zalecenia-
mi GDDKiA [11] potwierdziły przydatność stosowania tych 
zaleceń podczas badań konstrukcji mostowych na wszyst-
kich rodzajach dróg.

Przeprowadzona analiza wyników badań z wykorzysta-
niem przestrzennego i płaskiego obliczeniowego modelu 
konstrukcji wykazała dużą przydatność modelu płaskiego do 
analizy obciążeń symetrycznych w przekroju poprzecznym 
mostu.

Przeprowadzone badania wykazały znaczną przydatność 
nowotarskich metod pomiarowych do badania konstrukcji 
mostowych o dużych rozpiętościach i braku dostępu do tere-
nu pod badanym przęsłem (rzeka, linia kolejowa itp.). W przy-
padku badań pod obciążeniem statycznym metodą uzupeł-
niającą pomiary geodezyjne, dającą możliwość ciągłego 
monitorowania przemieszczeń pionowych jest system po-

chyłomierzy. W przypadku badań pod obciążeniem dyna-
micznym bardzo przydatne jest wykorzystywanie radaru in-
terferencyjnego.
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