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Streszczenie 
W pracy zaproponowano koncepcj� budowy oraz technologi� wykonania lekkiego kompozytowego 

pontonu przeznaczonego do budowy mostów p�ywaj�cych z przeznaczeniem do transportu ko�owego. 
Propozycja wykorzystuje ide� powi�kszonego tzw. plastra miodu, w którym pojedyncza komórka jest 
graniastos�upem o przekroju sze�ciok�tna foremnego o wymiarze 100 mm. W pierwszym etapie wyko-
nano i przebadano pojedyncze komórki, których rdzeniem by� polistyren spieniony zamkni�ty w kom-
pozycie epoksydowo – szklanym. Drugi etap prac technologicznych i badawczych polega� na wykona-
niu bloku z�o�onego z 25 wspomnianych komórek o kszta�cie graniastos�upa o przekroju sze�ciok�ta 
foremnego o wymiarze 600 mm. Wyniki przeprowadzonych wst�pnych prac technologicznych i badaw-
czych pozwalaj� stwierdzi�, i� przyj�ty kierunek jest dobry. Uzyskana g�sto�� pontonu wynosi 
118 kg/m3. Blok pontonowy wykazuje zadowalaj�ce w�a�ciwo�ci wytrzyma�o�ciowe. 

WST�P 
Mosty p�ywaj�ce, zazwyczaj wielosegmentowe konstrukcje, s� wykorzystywane do prze-

praw wodnych w szczególnych okoliczno�ciach, przede wszystkim militarnych, ale równie� 
cywilnych, na przyk�ad podczas kl�sk �ywio�owych. 

Mosty do przepraw przez przeszkody wodne o du�ych rozmiarach s� montowane na 
miejscu z segmentów przewo�onych na specjalnych samochodach ci��arowych. Monta� mo-
stu p�ywaj�cego rozpoczyna si� od zainstalowania segmentu przybrze�nego. Do niego moco-
wane s� kolejne zwodowane segmenty, które mog� by� u�ytkowane, w ograniczony sposób, 
bezpo�rednio po monta�u. Przyk�ad takiego mostu przedstawiono na rysunku 1. 

Parametry eksploatacyjne obecnych konstrukcji wojskowych mostów p�ywaj�cych s� 
okre�lone przez natowskie przepisy standaryzacyjne [9], a mostów cywilnych norma [7]. 
W trakcie konstruowania nale�y spe�ni� wymagania zawarte w normie obronnej [6]. �ywot-
no�� mostu przewiduje si� na 30 lat oraz przewiduje si� 5000 przejazdów przez most pojaz-
dów o masie 110 000 kg. Wspó�czesne mosty p�ywaj�ce o konstrukcji aluminiowej IRB (Im-
proved Ribbon Bridge) maj� g�sto�� 177 kg/m3, a pontony aluminiowo-kompozytowe PFM 
(Pont Flottant Motorise) 163 kg/m3 [10]. G�sto�� ta jest obliczona na podstawie ca�ej masy 
pontonu ��cznie z jego wyposa�eniem (kotwice, silniki zaburtowe, falochrony, itp.). W no-
wych konstrukcjach d��y si� do tego, �eby charakteryzowa�y si� mniejsz� g�sto�ci�.  
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Rys. 1. Przyk�ady wspó�czesnych mostów p�ywaj	cych [3, 5] 

Znanych jest wiele konstrukcji mostów p�ywaj�cych. Obecnie u�ywane mosty p�ywaj�ce 
s� to konstrukcje hybrydowe, których zasadniczym materia�em konstrukcyjnym s� kompozy-
ty ze stopów aluminium i innych metali lekkich, jak równie� kompozyty o osnowie polime-
rowej z w�óknem d�ugim. Elementy jezdne takiego mostu to ró�norodne materia�y stopowe, 
coraz cz��ciej stopy aluminium. Konstrukcje no�ne segmentów mostu p�ywaj�cego, charakte-
ryzuj� si� du�� wyporno�ci� i du�� wytrzyma�o�ci� na �ciskanie. Naprawa lub wymiana seg-
mentu nie mo�e by� skomplikowana. Jako elementy konstrukcyjne stosuje si� ró�nego rodza-
ju profile (rys. 2) o przekroju otwartym b�d	 zamkni�tym. Profile z kompozytów polimero-
wych o prostym [1, 11] b�d	 z�o�onym [1] kszta�cie zwykle wytwarzane s� metod� przeci�-
gania – pultruzji. 
�czone mechanicznie stanowi� ró�nego rodzaju kratownice [11, 12]. Profi-
le zamkni�te cz�sto s� wype�niane ró�nymi piankami polimerowymi w celu zwi�kszenia wy-
trzyma�o�ci [4].  

 
Rys. 2. Przyk�ad konstrukcji no
nej mostów (a) EZSpan – Atlantic Research; (b) Superdeck – 

Creative Pultrusions;(c) DuraSpan – Martin Marietta Materials; (d) square tube and 
plate deck – Strongwell [1] 

W przypadku mostów p�ywaj�cych wype�nienie profili piank� dodatkowo ogranicza mo�-
liwo�� zatopienia. Wielokomorowe, wype�nione piank�, profile cz�sto wytwarza si� równie� 
przy u�yciu autoklawów czy te� metod� worka pró�niowego [4]. Inne konstrukcje opieraj� si� 
na idei mocowania cz��ci jezdnej na niezale�nych jednostkach p�ywaj�cych, którymi mog� 
by� ró�norodne pontony wype�niane lekkim gazem [5]. 

1. KONCEPCJA MOSTU KOMPOZYTOWEGO 
Opracowana autorska koncepcja lekkiego mostu kompozytowego odnosi si� do mecha-

nicznej wytrzyma�o�ci wype�nie� kompozytowych typu plaster miodu. Jednak�e nie wyko-
rzystano tutaj gotowych rozwi�za� dost�pnych na rynku. Plaster miodu powstaje po po��cze-
niu pojedynczych komórek (profili kompozytowych o przekroju sze�ciok�tnym) wytwarza-
nych metod� nawijania. Jako wype�nienie komórki mo�na u�y� popularne pianki poliureta-
nowe oraz inne lekkie materia�y porowane lub spieniane na przyk�ad ogólnodost�pny polisty-
ren formowany metod� rozrostow�. Wykonane metod� nawijania profile kompozytowe s� 
��czone adhezyjnie w wi�ksze bloki. Kilka po��czonych profili jest dodatkowo wzmocnio-
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Profile kompozytowe poddano badaniom wytrzyma�o�ci na �ciskanie statyczne. Badania 
przeprowadzono przy u�yciu maszyny wytrzyma�o�ciowej MTS 810. Próby �ciskania prze-
prowadzono przy pocz�tkowych pr�dko�ciach przesuwu t�oka 0,08 mm/sek oraz 0,1 mm/sek, 
po czym w trakcie badania zwi�kszano pr�dko��, w pierwszym przypadku do 0,1 mm/sek, 
a w drugim do 1 mm/sek.  

2. BADANIA 
Na rysunku 5 zaprezentowano zdj�cie profilu kompozytowego po badaniu wytrzyma�o�ci 

na �ciskanie. Natomiast na rys. 6 przyk�adowy wykres si�y wywo�uj�cej napr��enia niszcz�ce 
w �ciance profilu kompozytowego w zale�no�ci od czasu. 

Charakter zmian si�y w ka�dym przypadku obci��enia, tzn. przy mniejszych i przy wi�k-
szych pr�dko�ciach przesuwu t�oka jest podobny. Pocz�tkowe fazy bada� przy pocz�tkowych 
pr�dko�ciach wskazuj� nieregularne rozk�adanie si� napr��e� w �ciance profilu kompozyto-
wego, co mo�e by� zwi�zane z nierówno�ciami na p�aszczyznach czo�owych profilu. Nierów-
no�ci te wynikaj� ze specyfiki metody nawijania. 

 
Rys. 5. Zniszczony fragment profilu kompozytowego 
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Rys. 6. Przyk�adowy wykres zale�no
ci si�y od czasu przy sta�ej pr�dko
ci pocz	tkowej t�oka 

0,1 mm/sek; a – punkt zmiany pr�dko
ci do warto
ci 1 mm/sek 

W dalszym etapie bada� zmiany w obci��eniu przybieraj� posta� cyklicznych obci��e�, 
mimo, �e pr�dko�� przesuwu t�oka, nie licz�c jednej zaplanowanej zmiany, by�a jednostajna. 
Jest to wynik na�o�enia si� kilku czynników, z których dwa mog� mie� najwi�ksze znaczenie. 
Jednym czynnikiem jest struktura nawini�tej �cianki profilu kompozytowego, a drugim spr�-
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�ysto�� styropianu, który podczas pomiaru pozostawa� wewn�trz profilu. W momencie za-
ko�czenia pomiarów ca�kowite przesuni�cie t�oka wynosi�o 160 mm, czyli d�ugo�� profilu 
kompozytowego uleg�a zmniejszeniu o oko�o 30%. Natomiast po zdj�ciu obci��enia nast�pi�a 
relaksacja napr��e�. W efekcie ko�cowym d�ugo�� profilu wynios�a 0,45 m.  

WNIOSKI 
Przyj�ta koncepcja konstrukcji kompozytowego mostu p�ywaj�cego zapowiada si� do�� 

obiecuj�co. Uzyskana g�sto�� przedstawionego rozwi�zania konstrukcji no�nej jest zadowala-
j�ca. Dalsze dzia�ania b�d� skierowane na zmniejszanie g�sto�ci konstrukcji przy jednocze-
snym zwi�kszaniu wytrzyma�o�ci ca�ego bloku kompozytowego. Wype�nienie sze�ciok�tnych 
profili kompozytowych b�dzie wykonane z sztywniejszych pianek o porach zamkni�tych (np. 
pianki poliuretanowe). Przy doborze innych materia�ów, ni� zaproponowane w tej pracy, zo-
stanie zwrócona uwaga równie� na inne w�a�ciwo�ci, które b�d� spe�nia�y wymagania doty-
cz�ce na przyk�ad podwy�szonej odporno�ci na ogie�, czy ograniczenie mo�liwo�ci zatopie-
nia. 

W niedalekiej przysz�o�ci odb�d� si� zaplanowane badania cyklicznych zmian obci��e� z 
symulacj� warunków rzeczywistych. Na autorskim stanowisku badawczym zostan� wykona-
ne testy wielokrotnego wywierania nacisku pochodz�cego od przetaczaj�cych si� kó� pojaz-
dów. 
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CONCEPT OF CONSTRUCTION 
OF LIGHTWEIGHT COMPOSITE FLOATING 

BRIDGE FOR ROAD TRANSPORT 

Abstract 
The paper proposes the concept of construction and technology of manufacturing of lightweight 

composite pontoon intended to build a sail bridges for road transport. The proposal uses the idea of 
enlarged honeycomb, in which a single cell is a hexagonal prism dimension 0.01 m and height of 0.5 
m. In the first stage of work performed and tested a single cell, in which core made from polystyrene 
foam was enclosed in a composite epoxy – glass. The second stage of technological and research 
works was manufacturing of block consisting a complex of 25 shaped prism with hexagonal cross 
section and dimension 600 mm. The results of preliminary technological works and researches allow 
to conclude that the adopted course of the work is correct. Ponton block exhibits satisfactory strength 
properties. 
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