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Streszczenie: 

celem jest stworzenie
wykonanych z
(fibre reinforced polymers
nad opracowaniem pierwszego polskiego panelu pomostu kompozytowego FRP. W ramach 
projektu finansowanego z 7PR UE zaprojektowano, wykonano i zbadano trzy panele 
pomostów warstwowych (typu sandwich

pomosty drogowe, kompozyty FRP, laminaty warstwowe, infuzja

1. Wprowadzenie

mostów przeprowadzanej corocznie przez GDDKiA na sieci dróg krajowych. 
W

enia, 
których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji). Koniecz-

badawczym i rozwojowym, których celem jest stworzenie nowych rodzajów pomostów, 
wykona

i zmniejszenia ogólnych kosztów utrzymania, stosowanie lekkich pomostów z nowocze-

e
kompozytowymi FRP (ang. fibre reinforced polymers), stosowanymi do produkcji nowych 

a
ego elementów z kompozytów FRP 

kompozytowych, stosowanych przy modernizacji lub budowie obiektów mostowych [4].
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tury na dwie podsta-
wowe grupy: pomosty warstwowe (typu sandwich

lotni
i n

sztywnych i odpornych na zginanie arkuszy kompozytu, przyklejanych od góry i od spodu 

a-
ian 
o-

Prace badawcze nad opracowaniem pierwszego polskiego panelu pomostu warstwo-

ramach 
projektu europejskiego PANTURA [5]. W referacie przedstawiono wyniki i wnioski 
ze
warstwowego.

2.

2.1.

analizach zdecydo

e
Z uwagi na dwukierun

na ok. 6-

o

z
inycell H80. Parametry mechaniczne 

ono w Tablicy 1.

l- nnik 
Poissona

nie 

wytrzy

nie 

wytrzy

Ex = Ey t c

[GPa] [-] [‰] [‰]
Laminat 
szklany 24,00 0,14 18,75 11,67

Pianka 
rdzeniowa 0,09 0,32 26,32 15,56
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2.2. Geometria

wg

znych i budowie poka

od i
z rzaniu poszczególnych paneli.

z-
boku 

0,21
e

ok. 50% powierzchni przekroju poprzecznego panelu.

2.3. Technologia wytworzenia paneli pomostu
aneli 

Na
do wy
na VARTM – vacuum-assisted resin transfer 
molding). 
Mostostal Warszawa S.A. w stosowaniu tej technologii przy produkcji elementów 
kompozytowych w
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o-
ona od góry 

fo
o-

pom i

a

Rys. 2. Zastosowanie techno

etrii, 

powierz

Rys. 3. Przekroje poprzeczne p

3.

3.1.

granicznej poszczególnych rodzajów paneli pomostu. Porównanie tych charakterystyk 
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teoretycz
w postaci pojedyn
w

ia 
skupionego na górnej powierzchni panelu (po prawej) 

s-

za
a

3.2.
a-
-

przemieszczenie dla wszystkich trzech paneli pomostu przedstawiono na rys.6, 
a
w d 16,7 mm, 17,2 mm oraz 
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max=630 kN

Panel P2/1 P2/2 P2/3 (Lt/250)
[mm] [mm] [mm] [mm]

I 14,86 (Lt/162) 16,69 (Lt/144) 15,08 (Lt/159) 9,60 (Lt/250)
II 16,25 (Lt/148) 17,16 (Lt/140) 16,20 (Lt/148) 9,60 (Lt/250)
III 10,73 (Lt/224) 15,84 (Lt/152) 11,04 (Lt/217) 9,60 (Lt/250)

- a-

dnio dla paneli I-III 3,86‰, 3,77‰

paneli 

nych paneli dla Pmax=630 kN 

Panel T1/1 T1/2 T1/3
[‰] [‰] [‰] [‰]

I 2,82 (15%) 3,86 (21%) 2,80 (15%) 18,75
II 2,97 (16%) 3,77 (20%) 3,09 (16%) 18,75
III 2,31 (12%) 4,16 (22%) 2,56 (14%) 18,75
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zny paneli istotnym zagadnieniem badaw-

max=630 kN (rys.8). 

oszczególnych paneli pod 

max

– panel II. 

z
ok. tablicy 1. 

4. Wnioski i podsumowanie

n

-EN 1991-

1/140 Lt
w o

(ok. 1 kN/m2

najmniej
jnej badanych paneli pomostu.

o
o o

wyeliminowa
adno-
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jszych warstw tkanin i pianek rdzeniowych.

a-

w badanych 

silnie 

i
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Abstract: The growing need of durability enhancement for road bridge decks has 
recently caused the big impulse for research on new, durable, lightweight and easy to handle 
bridge decks, made of advanced materials, f.e. FRP (fibre reinforced polymers). The initial 
results of research on the first Polish FRP bridge deck have been presented in the paper. In 
the frame of UE 7FP the three structural solutions of sandwich FRP bridge deck have been 
elaborated, produced and tested under static load. On the basis of test results the stiffness 
and carrying capacity of panels have been estimated and the best solution for further 
research has been chosen.   
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