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Streszczenie: Celem niniejszej pracy liczby poprzecznic na 

z 6, 7 i ami oraz 3, 4, 5 i 6 poprzecznic. Przeprowadzone analizy
numeryczne (MES) ic ma 

niskowodnych. 
wa kluczowe:

1. Wprowadzenie

Jednym z m wojska polskiego jest 
mostów [1].

Z 2

i

warunkach wojennych lub sytuacjach kryzysowych wojskowe
sto mosty niskowodne przeznaczone przede 

u u wysokiej wody. 
traktowane jako obiekty tymczasowe, tzn. obiekty przewidziane do przeniesienia w inne 
miejsce lub do rozbiórki.

a) b)

Rys. 1.
w [3], b) Kasina Wielka [4]
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W literaturze mosty niskowodne
m.in. jako „military nonstandard fixed bridges” [5], [6], natomiast 

w nomenklaturze low-water bridge” [7].

[8], [9], [10], [11
i przekroju poprzecznego 

W pracach tych, 
konkretnych wytycznych do projektowania liczby poprzecznic (tzw. rozpórek), które wraz 

iczba poprzecznic oraz

w ich 
elementach konstrukcyjnych.

niniejszej e rodzaje 
mostów wykonanych

2.

Do u ego
nr 1 zaprezentowano podstawowe 

obecnie (T-55)
z polskiej armii.

Tabela 1. [12]

LP. Parametry
T-55 T-72 PT-91 Leonard 2A4 Leonard 2A5

1. 9,00 9,53 10,30 9,67 9,67
2. 3,27 3,72 3,72 3,70 3,70
3. 2,35 2,19 2,19 2,48 2,60
4. 0,58 0,58 0,58 0,635 0,635
5. Masa bojowa [t] 36,50 41,00 45,90 55,15 59,50

masa bojowa tych 
pojazdów dzy 36,50 ÷ 59,50 tony. Aby 
klasy MLC

STANAG-u 2021 [13].

Tabela 2. 13]

LP. Parametry
Klasa 

30 40 50 60 70
1. 3,35 3,66 3,96 4,27 4,57
2. 0,46 0,56 0,66 0,71 0,79
3. 2,54 2,84 3,25 3,35 3,51
4. Masa [t] 27,22 36,29 45,36 54,43 63,50
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tabela 1)
pojazdów normowych (tabela 2)

pojazdów klasy MLC40 ÷ MLC70. 
po obiektach mostowych uregulowana 

jest zapisami STANAG-u 2012, w którym minimaln
zdni,

Tabela 3. jezdni dla mostów 13]

LP.
w jednym kierunku w dwóch kierunkach

1 4 – 12 2,75 5,50
2 13 – 30 3,35 5,50
3 31 – 70 4,00 7,30
4 71 – 100 4,50 8,20
5 5,00 nie jest dozwolone

zarówno militarnych, ale 
i konstrukcyjnych,

wykonywanym obiektem mostowym w warunkach wojennych i sytuacjach kryzysowych 
o .

klasy MLC70 (rys. 2), jako 
maksymalnie dopuszczalne dla tej grupy konstrukcji mostowych (patrz tabela 3).

a) b)

Rys. 2. : a) (G), b) (K) [13] (masa 
w

Zapisy STANAG-u 2021 nie idealnie 
z zapisami polskich wytycznych prezentowanych w pracy [10]
dla mostu jednokierunkowego przewidzian 4,20 m, natomiast dla mostu 
dwukierunkowego 6,00 m. zatem 
[10] od przemieszcza

i 4,00 (ewentualnie 4,20) m, w tym 
przypadku
wykorzystywanego do budowy mostów niskowodnych. Najbardziej rozpowszechnionym 

PP-64 oraz zes -M [10].
jezdni 4,20 m.
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14 metrowe 
o m, którego zaprezentowano 
na rys. 3.

Rys. 3. (wymiary w [mm])

ic na 
.

wówczas zbyt 

poprzecznego wykonywanego z drewnianyc
ic

,
300 ÷ 500 mm, zaproponowano

w ,00
ach

0,80, 0,67 i 0,57 m.

3. Modelowanie i obliczenia w programie Autodesk Robot

Przy wykorzystaniu 2-
niskowodnego . W obliczeniach numerycznych 
wykorzystano ienicowy klasy MLC70 (rys. 2) 

Na rys. 4

g.

a) b)

Rys. 4. Widok modelu obliczeniowego
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W obliczeniach 

tzw. „ ”, tzn. nie musi 
a nie znajd

d em, wówczas stosowany 
o ono e 10

mi
[14].

-

poprzecznicach odczytywane 
z obwiedni górnej („+”) [14].

4.

poprzecznic (rys. 5a).
Dla prz poprzecznic
nieznacznie poprzecznicach
stwierdzono natomiast ami (rys. 5b).

a) b)

Rys. 5. poprzecznicach,
w poprzecznic
konstrukcji

wionego po 
(G1) generalnie wraz ze wzrostem 

liczby poprzecznic (rys. 6a), jak i w samych 
poprzecznicach (rys. 6b).
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poprzecznic 7a). 
W tym przypadku y poprzecznic
w nich (rys. 7b

maksymalnych (rys. 6a i 7a).

przekroju

stwierdzono korzystn

poprzecznic

a) b)

Rys. 6. poprzecznicach,
w poprzecznic

a) b)

Rys. 7. poprzecznicach,
w poprzecznic
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poprzecznic 7a). 
W tym przypadku y poprzecznic
w nich (rys. 7b

maksymalnych (rys. 6a i 7a).

przekroju

stwierdzono korzystn

poprzecznic

a) b)

Rys. 6. poprzecznicach,
w poprzecznic

a) b)

Rys. 7. poprzecznicach,
w poprzecznic

a) b)

Rys. 8. poprzecznicach,
w poprzecznic

poprzecznic
icach

a) b)

Rys. 9. b) poprzecznicach,
w poprzecznic

poprzecznic powodujemy
niekorzystnie na koszty jego realizacji . Na rys. 10 
zaprezentowano wykresy procentowy spadek 
elementach konstrukcyjnych prz ,

z trzema poprzecznicami. 

K1 i K2). 
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a) b)

Rys. 10.
w
poprzecznic.

zrost liczby poprzecznic
w

w tych jednak takich wniosków
w stosunku do e analiza danych 

stwierdzenie, w którym 
momencie wzrost liczby poprzecznic, y w nich 

, .

5. Podsumowanie

liczba 
poprzecznic

poprzecznic
w procesie doboru

obo przeznaczonym do
projektowania mostów wojskowych [10]. 

i
która
ustawienia Kpu
mostów niskowodnych [10]. 

niania w obliczeniach 
numerycznych .

W niniejszym artykule nie dokonano analizy konstrukcji
mostów niskowodnych zie ona tematem kolejnej publikacji.
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Analizy zawarte w wykonanych 
w ramach pracy pt. 
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The influence of number of the transverse connection 
on the distribution of stresses in the low-water bridge spans
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Abstract: The aim of this study was to determine the influence of the transverse 
connections on the distribution of stresses in the span of low-water bridges. The paper 
analyzes one-way span bridge with a width of 4 meters. The calculations included a span of 
6, 7 and 8 beams, and 3, 4, 5 and 6 rows transverse connections. The analyzes showed that 
both the number of beams and the number of the transverse connections has a significant 
impact on the distribution of stresses in the major construction elements of low-water 
bridges.
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