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W artykule zaprezentowano techniczno-konstrukcyjne oraz eksploatacyjne właściwości 
sprzętu przeprawowego będącego na wyposaŜeniu państw NATO. Przedstawiono moŜliwości 
mostów towarzyszących, pontonowych i składanych słuŜących do szybkiej przeprawy sprzętu 
wojskowego przez przeszkody wodne w sytuacjach kryzysowych.  
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WSTĘP 

Wojskowy sprzęt przeprawowo – mostowy poza typowo militarnym zastosowa-
niem moŜe być wykorzystywany w czasie pokoju w sytuacjach kryzysowych (awarie     
i katastrofy konstrukcji mostowych) lub innych stanach wyŜszej konieczności (remonty 
i przebudowa mostów) [3, 7]. 

W przypadku awarii lub remontu mostu stałego ruch kieruje się na drogi objaz-
dowe, najczęściej o duŜo gorszych nawierzchniach, wydłuŜając trasę zasadniczą. Po-
nadto, przy duŜym natęŜeniu ruchu w miastach, wytyczanie dodatkowych dróg objaz-
dowych jest bardzo kłopotliwe. Dlatego teŜ w takich sytuacjach, jeŜeli nie jest moŜliwa 
odbudowa doraźna obiektów w osi uszkodzonego (zniszczonego) mostu, naleŜy budo-
wać mosty objazdowe, wykorzystując do tego wojskowe konstrukcje składane [2]. 

Do podstawowych zalet tych konstrukcji zaliczyć moŜna: 

− moŜliwość wielokrotnego zastosowania w róŜnych układach statycznych        
i montaŜowych; 

− duŜą szybkość montaŜu i łatwość adaptacji do warunków miejscowych; 
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− niewielką liczbę róŜnorodnych części z nieskomplikowanymi złączami; 

− moŜliwość montaŜu i demontaŜu bez rusztowań pomocniczych; 

− łatwość transportu; 

− nieskomplikowaną eksploatację. 

W niniejszym referacie zaprezentowano konstrukcje mostów towarzyszących, 
pływających i składanych znajdujących się na wyposaŜeniu państw NATO, z których 
moŜna budować mosty doraźne (tymczasowe) w warunkach kryzysowych. Problematyka 
ta była takŜe rozwaŜana przez zespół badawczy naszej uczelni w ramach „grantu” [4]. 

1. SPRZĘT PRZEPRAWOWO – MOSTOWY PAŃSTW NATO 

Zdaniem specjalistów NATO do pokonywania przeszkód wodnych niezbędne są 
3 typy podstawowych środków przeprawowo-mostowych: 

− zmechanizowane mosty towarzyszące (ZMT)1;  

− promy i mosty pływające (budowane z samobieŜnych amfibii i parków pon-
tonowych) oraz mosty składane. 

Wymaga się, aby nośność tych konstrukcji zapewniała przeniesienie obciąŜeń 
klasy MLC 70 – Military Load Class (obciąŜenie gąsienicowe – 700 kN) i MLC 100 
(obciąŜenie kołowe ciągnikiem z czołgiem na przyczepie – 1000 kN). 

1.1. Zmechanizowane mosty towarzyszące 

W grupie zmechanizowanych mostów towarzyszących moŜna wyróŜnić mosty na 
podwoziu czołgów bojowych (AVLB, BIBER, HAB, MBS) i na podwoziu kołowym 
(LAB, LEGUAN 42, DoFB). Pierwsze z nich słuŜą do przeprawy czołgów przez wąskie 
przeszkody w rejonie działań bojowych, drugie przewidziano do przeprawienia oddziałów   
i pododdziałów II rzutu. 

Najnowszym przedstawicielem pierwszej grupy sprzętu mostowego jest Modu-
łowy System Mostowy (MBS – Modular Bridge System). MBS to nowa generacja zme-
chanizowanych mostów modułowych, z rodziny mostów LEGUAN produkowanych    
w Niemczech przez MAN Technologie AC. Ta grupa sprzętu mostowego spełnia wy-
magania taktyczne i operacyjne formacji pancernych w zakresie ich szybkiego prze-
mieszczania się na polu walki. 

Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne mostu: 

− 3 moduły mostowe po 9,7 m, pozwalają na budowę mostu o długości 9,7 m, 
18,7 m, 27,7 m i szerokości 4,0 m; 

− masa modułu mostowego – 5000 kg; 

− nośność: 
MLC 70 – dla pojazdów gąsienicowych; 

MLC 100 – dla pojazdów kołowych; 

− czas układania przez dwuosobową obsługę – 3 do 6 minut; 

                                                           
1  ZMT to konstrukcje holowane, przewoźne lub montowane na podwoziach samochodowych, czołgowych 

lub specjalnych zazwyczaj jednoprzęsłowe o róŜnych rozpiętościach przęsła (od kilkunastu do ponad 40 
m), słuŜące do pokonywania wąskich przeszkód terenowych. 
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− całkowita masa ok. 61500 kg (most złoŜony z trzech modułów i podwozia 
Leopard 2). 

Do ciekawszych rozwiązań zmechanizowanych mostów towarzyszących naleŜy 
zaliczyć brytyjski system mostowy BR 90, o klasie nośności MLC 70, z moŜliwością 
pokonywania przeszkód wodnych o szerokości od 9 do 60 m [5]. 

Ze względu na swoje walory maskownicze oraz dobrą stateczność układacza 
podczas wysuwania przęsła, a takŜe moŜliwość przemieszczania się pojazdu bazowego 
po drogach uŜyteczności publicznej, najbardziej rozpowszechnione obecnie są mosty 
wysuwane na podwoziu kołowym. Powszechny sposób budowy tego typu mostów to 
montowanie konstrukcji przęsłowej na brzegu wyjściowym i stopniowe jej wysuwanie 
na przeszkodę terenową. 

Zdaniem autorów referatu, do odbudowy mostu w warunkach kryzysowych mo-
Ŝe być z powodzeniem wykorzystany jeden z najnowszych mostów wysuwanych na 
podwoziu kołowym DoFB (Dornier Foldable Bridge). Przęsło mostu o długości pod-
stawowej 40 m moŜe być ustawione w osi zniszczonego (uszkodzonego) mostu stałego, 
lub w nowej osi jako most objazdowy. Na rysunku 1 przedstawiono budowę mostu ob-
jazdowego z konstrukcji DoFB. 

 
Rys. 1. Fazy montaŜu mostu DoFB 

Źródło: Eurobridge, Mobile Brücken GmbH, D-88039. Fridrichshafen, Germany. Materiały 
poglądowe DoFB [1] 

Komplet mostu DoFB o długości 46 m i szerokości jezdni 4,4 m jest układany 
na przeszkodzie terenowej w ciągu jednej godziny przez załogę w składzie 5 – 6 Ŝołnie-
rzy. Prędkość poruszania się po moście przyjmuje się do 25 km/h. 
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Człony mostów wykonane ze stopów aluminiowych składają się z dwóch typów 
przęseł: 

1. Przęsła pomocniczego – które jest dźwigarem o przekroju skrzynkowym zamknię-
tym z poprzecznymi przeponami. Dźwigar montaŜowy składający się z odcinków 
brzegowych i środkowych (ok. 6 m kaŜdy) przekroju prostokątnym jest elementem 
umoŜliwiającym wysuwanie konstrukcji nośnej mostu na przeszkodę. Musi więc być 
stosunkowo lekki. Dlatego teŜ do wykonania belki prowadnicowej zastosowano ma-
teriały kompozytowe. 

2. Przęsła jezdnego – które składa się z dwóch dźwigarów o przekroju skrzynkowym, 
otwartych od dołu i usztywnionych poprzecznymi przeponami, połączonych zawia-
sowo ze środkowym pasem jezdni. Elementy nośne wykonane ze stopów aluminium, 
to przęsło koleinowe i podpory brzegowe. Przęsło koleinowe składa się z powtarzal-
nych elementów środkowych (ok. 6,9 m), elementów brzegowych (ok. 6,7 m) oraz 
zjazdowych (dł. 3,3 m). 

Do transportu oba dźwigary składają się pod pas jezdni, tworząc prostopadło-
ścian o wymiarach (2, 75 x 1,0 x 7,0) m.  

1.2. Promy i mosty pływające 

SamobieŜne i przewoźne parki pontonowe umoŜliwiają pokonywanie szerokich 
przeszkód wodnych poprzez wykonywanie mostów pływających i promów.  

Do najnowocześniejszych samobieŜnych środków przeprawowych moŜna zali-
czyć park mostowo-przeprawowy M 3 (rys. 2), produkowany przez niemiecką firmę 
EWK (Eisenwerke Kaisers-Lautern GmbH). Park M3, wykonany jest ze stopów alumi-
nium z jezdnią dostosowaną do pojazdów gąsienicowych i kołowych o klasie obciąŜe-
nia odpowiednio MLC 70 i MLC 100. 

Istotne zalety tego sprzętu to: 

− czas budowy mostu o długości 100 m i szerokości uŜytkowej 4,76 m (składa-
jący się z 8 amfibii M 3) nie przekracza 20 minut przy 24-osobowej załodze; 

− moŜliwość budowy promów o szerokości jezdni 4,76 m: 
podwójnego – o klasie obciąŜenia MLC 70 dla pojazdów gąsienicowych, 

potrójnego – o klasie obciąŜenia MLC 100 dla pojazdów kołowych lub o ma-
sie 2 x 60 t dla pojazdów gąsienicowych; 

− moŜliwość budowy przepraw przy prędkości prądu rzeki do 3,5 m/s; 

− przepustowość mostu wynosi 250 pojazdów gąsienicowych na godzinę, przy 
minimalnej odległości między nimi – 20 m. 

Amfibia M3 pływa przy minimalnej głębokości 1,2 m, za pomocą hydrodyna-
micznego napędu strugowodnego. Posiada specjalne najazdy podtrzymywane hydrau-
licznie, a takŜe Ŝuraw do rozkładania odcinków brzegowych (ramp o długości 8,35 m 
kaŜda), sterowany z kabiny kierowcy lub ze stanowiska na zewnątrz. Resorowanie po-
jazdu jest pneumatyczne, a zawieszenie kół niezaleŜne. Ponadto pojazd posiada hydrau-
liczne urządzenie do wyciągania podwozia, które umoŜliwia  jego szybsze wysuwanie   
i wciąganie. Dzięki temu urządzeniu uzyskuje się mniejszy opór w wodzie oraz większy 
prześwit w czasie jazdy w terenie. Pojazd o masie 25 300 kg i parametrach 
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(12,9x3,35x3,90) m oraz promieniu skrętu 23,4 m, ma takŜe moŜliwość zmiany ciśnie-
nia w oponach podczas jazdy, dzięki czemu dostosowuje się do podłoŜa. 

a) b) 

   

Rys. 2. Promy i mosty pływające z konstrukcji: a) M3 i b) FSB2 

Źródło: [8, 9, 10, 12, 13] 

W ostatnich latach firmy niemieckie Krupp Industrietechnik i MAN przystąpiły 
do badań i produkcji nowego mostu pontonowego typu wstęga o nazwie Folding Float 
Bridge 2000 – FSB 2 (rys. 2), wykorzystując ideę konstrukcji amerykańskiego mostu 
Ribbon Bridge i jego niemiecką wersję FSB Alu. Szczególną zaletą mostu jest moŜli-
wość pokonywania wysokich brzegów – 2,2 m nad poziomem wody, dzięki sterowa-
nym hydraulicznie rampom brzegowym. Jest łatwy do manewrowania na wodzie           
i w czasie wodowania. Rozkładanie członu następuje automatycznie podczas wodowa-
nia. Promy i mosty zbudowane z FSB 2 mogą być eksploatowane przy szybkości prądu 
wody do 3,5 m/s, i minimalnej głębokości rzeki 1,2 m. 

Prom moŜe być montowany z dwóch ramp o długości 7,5 m i potrzebnej liczby 
sekcji środkowych o długości 6,7 m kaŜda. Gdy składa się on z dwóch ramp i dwóch 
sekcji środkowych, moŜe być obciąŜony do MLC 70. 

Do budowy mostu o długości 100 m potrzeba 60 minut. Szerokość uŜytkowa 
mostu jezdni wynosi 4,1 m, a chodników (2x2,22)m. Most ma przepustowość 200 po-
jazdów MLC 70 na godzinę [6]. 

1.3. Mosty składane (MS) 

Budowa mostów i wiaduktów stanowi istotne ogniwo w systemie przygotowania 
i utrzymania dróg manewru, dowozu i ewakuacji. WaŜną rolę w wykonaniu tego zada-
nia spełniają mosty składane na podporach stałych lub pływających. Niejednokrotnie 
warunki terenowe (skaliste suchodoły, urwiste brzegi, itp.) pozwalają na budowę wy-
łącznie mostów składanych. SłuŜą one głównie do zabezpieczenia przegrupowania dru-
gich rzutów związków operacyjnych i odwodów oraz odbudowy zniszczonych mostów 
stałych. 

Rozwój MS ukierunkowany jest głównie na wprowadzenie zmian konstrukcyj-
nych i technologicznych mostów juŜ istniejących, jak teŜ organizacji ich budowy po-
przez stosowanie nowoczesnych, bardziej wytrzymałych i lekkich materiałów czy teŜ 
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reorganizacji montaŜu. Pozwala to w efekcie zwiększyć zarówno rozpiętość przęsła       
i jego nośność, jak teŜ skrócić ogólny czas budowy przeprawy.  

Powszechny sposób budowy tego typu mostów, to montowanie konstrukcji no-
śnej na brzegu wyjściowym i stopniowe jej wysuwanie na przeszkodę terenową. W za-
leŜności od długości mostu stosowane są podpory pośrednie (stałe lub pływające) lub 
wyłącznie podpory brzegowe (przy budowie mostów jednoprzęsłowych).  

Na rysunku 3 zaprezentowano moŜliwości budowy mostów z wykorzystaniem 
najnowszych konstrukcji składanych Bailey’a o nośności MLC 60(70). 

 

 

 

Rys. 3. Przykłady wykorzystania konstrukcji mostu składanego Bailey’a 

Źródło: [11, 14]  

Most MGB o rozstawie dźwigarów 4,6 m i rozpiętości przęsła w granicach 30–
60 m znajduje się aktualnie na wyposaŜeniu armii wielu państw NATO. Do jego zalet 
zaliczyć moŜna: 

− lekkość konstrukcji (stopy aluminium, cynku i magnezu) pozwalająca na 
montaŜ ręczny  konstrukcji przęsłowej mostu; 

− stosowanie typowych podpór (słupy z odcinków 3 m) o dopuszczalnej wyso-
kości 28 m na lądzie i 12 m – w wodzie; 

− łatwość transportu konstrukcji MGB w paletach o wymiarach (6,0x2,4x2,4) m; 

− moŜliwość wykorzystania MGB w  paletach do budowy mostów pływają-
cych. 

Najnowsze konstrukcje mostu składanego Bailey’a znane są pod dwoma na-
zwami: Acrow i Mabey. 
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Acrow: 

− udoskonalona wersja (stal spawalna o wysokiej wytrzymałości), co podwyŜ-
szyło o 67% nośność na zginanie, ścinanie i ściskanie przy wyboczeniu; 

− dwukrotnie wyŜsza sztywność ogólna i odporność na zniszczenie w stosunku 
do poprzedniej konstrukcji mostu; 

− moŜliwość kształtowania jezdni dla ruchu jedno – i dwukierunkowego oraz 
zastosowania montaŜu ręcznego. 

Mabey:  

Przeznaczony do celów wojskowych i uŜyteczności publicznej: 

− szerokość jezdni – 3,38 i 4,19 m – ruch jednokierunkowy; 

− 6,1 i 7,5 m – ruch dwukierunkowy; 

− 9,1 i 10,9 m – dla trzech pasm ruchu; 

− składniki krat (4,5x2,36)m mają dwukrotnie wyŜszą wytrzymałość od Ba-
iley’a standardowego; 

− długość mostu: jednoprzęsłowy – 54 m; dwuprzęsłowy – 100m. 

MontaŜ mostu obydwu wersji jest analogiczny jak w standardowym moście   
Bailey’a. 

PODSUMOWANIE 

1. W artykule przedstawiono: 

− zmechanizowane mosty towarzyszące (MBS, DoFB); 

− promy i mosty zmontowane z samobieŜnych amfibii M 3 i konstrukcji FSB 2; 

− mosty składane MGB i Bailey’a mogą być z duŜym powodzeniem wykorzy-
stywane do szybkiej odbudowy mostów. 

2. Ze względu na swoje walory konstrukcyjno-eksploatacyjne: 

− zmechanizowane mosty towarzyszące i mosty składane moŜna stosować do 
budowy doraźnej mostów w starej osi, natomiast, 

− park pontonowy samobieŜny i przewoźny wykorzystywać do budowy mo-
stów objazdowych.  

3. Przeprawy (promy i mosty) budowane z tych konstrukcji: 

− zapewniają przejazd pojazdów o duŜej masie i przekroczonej skrajni drogo-
wej; 

− cechuje duŜa ruchliwość (szybkie przejście na przeprawy zapasowe). 
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MILITARY ASSEMBLED  
STRUCTURES IN TEMPORARY BRIDGING PROJECTS 

 

Summary 

This paper presents technical, construction and maintenance characteristics of water crossing 
equipment used by NATO Member States. The authors discuss the possibilities of using mecha-
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nised accompanying bridges, pontoon bridges and folded structures of road bridges for the 
improvised reconstruction of road facilities under crisis conditions. 
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