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Rekordowe mosty u ujścia Sekwany

Osiągnięcia rekordowe są zawsze 
wynikiem wyjątkowej mobilizacji: wni-
kliwszej analizy, lepszych przygoto-
wań do realizacji, lepszej organizacji 
działań, użycia doskonalszej techno-
logii lub materiałów, niekiedy zmiany 
sposobu osiągnięcia celu, lub opty-

malizacji innych czynników sukcesu. Zazwyczaj niosą postęp 
w pokonywaniu dotychczasowego progu. Są więc godne po-
dziwu i naśladowania, choć czasem mogą budzić uśmiech 
i politowanie. Wystarczy zajrzeć do Księgi Rekordów Guin-
nessa lub posłuchać popularnego programu telewizyjnego o 
motoryzacji.

Podobnie należy oceniać rekordowe dokonania w mostow-
nictwie. W albumie najpiękniejszych mostów Francji [1] jest 
rozdział, w którym spisano wyjątkowe osiągnięcia francuskie-
go mostownictwa. Wśród czterdziestu przytoczonych w nim 
obiektów, czternaście przewyższyło najlepsze osiągnięcia 
światowe istniejące w chwili zbudowania tych niezwykłych 
mostów we Francji. Kilka z nich dotyczy trzech mostów w dol-
nym biegu Sekwany, a być może rekordowy jest także i kolej-
ny, czwarty od ujścia – most Gustawa Flauberta w Rouen, 
który powstał później niż album. Jest to most o ruchomych 
przęsłach, podnoszonych prawdopodobnie najwyżej w świe-
cie. My też, jak twierdzą złośliwcy, mamy swój rekord w mo-
stownictwie – most przez Wisłę w Warszawie o najszerszych 
w świecie niewykorzystanych chodnikach, które miały służyć 
cyklistom, ale jeżdżąc nim nierzadko, nie spotkałem ich tam 
ni razu (ścieżki rowerowe na wyrost to skutek zabiegów silne-
go lobby cyklistów w magistracie).

Skąd takie nagromadzenie rekordowych mostów u ujścia 
Sekwany?

Jest jesień, w Polsce plucha, LOT wprowadził tanie bilety 
weekendowe – dobra okazja by pojechać i obejrzeć je na 
miejscu. Sekwana u ujścia jest, podczas odpływu, nieco tylko 
szersza niż Wisła, może więc z wyprawy wynikną jakieś nauki 
i dla nas? Choć odmienności między tymi rzekami też są nie-
małe. W odróżnieniu od królowej naszych rzek, która uchodzi 
do wewnętrznego morza Słowian i Skandynawów o prawie 
niezmiennym poziomie wód – w dolnym biegu Sekwany, przy 
kanale La Manche, pływy Atlantyku znacznie zmieniają po-
ziom i szerokość uchodzącej doń rzeki. Ponadto jest ona, 
przeciwnie niż Wisła – spławna. Do Rouen, jednego z więk-
szych portów Francji, położonego 125 km w górę Sekwany, 
wpływają nie tylko statki morskie lecz także, czym szczyci się 
miasto – organizowane są zloty ostatnich wielkich żaglowców, 
o wysokich masztach. Nic dziwnego, że podpory tamtejszych 
mostów muszą być bardzo wysokie, a przez to – kosztowne. 
By zmniejszyć ich liczbę i nie ograniczać szerokości toru wod-
nego, przyjmowano duże rozpiętości przęseł nadwodnych. 
I takie są powody bicia rekordów mostowych na tym odcinku 
Sekwany, choć poznawszy nieco Francuzów, można sądzić, 
że nie jedyne.

Dominującym wrażeniem każdego przejeżdżającego po 
tych rekordowych mostach jest niebotycznie wypiętrzony 
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garb ich niwelety, omalże przyprawiający o zawrót głowy. 
Takie usytuowanie pomostu nie pozostaje bez wpływu na 
wielkość obciążenia wiatrem. Na pomoście wyniesionym 
nad wodę na wysokość 17–20-piętrowego budynku, w stre-
fie przymorskiej, wiatr hula z dużą mocą. Co więcej – w mo-
stach zawieszonych na długich i wiotkich cięgnach, wiatr 
powoduje ich zmienne wahnięcia i drgania, przyśpieszając 
zmęczenie materiału drutów. Oglądając fotografie, przyjrzyj-
my się zwłaszcza niwelecie pomostów i zabezpieczeniom 
przeciwwiatrowym cięgien, na których zawieszono główne 
przęsła mostów.

Najstarszym z tych rekordzistów jest słynny Pont de Tan-
carville – wiszący, dwupylonowy most drogowy (fot. 1). Dziś 
wiedzie drogę krajową, ale w chwili otwarcia – był arcyważną, 
autostradową przeprawą przez Sekwanę, ostatnią przed jej 
ujściem do oceanu. Miał najwyższe w świecie pylony z be-

tonu zbrojonego (123,4 m) i przęsło nadwodne (608 m) – 

najdłuższe w Europie, a dziewiąte w świecie. Pomysł budo-
wy mostu powstał w 1933 r., lecz konkurs na projekt mostu 
rozpisano dopiero w 1951 r., a budowa trwała w latach 1955–
1959. Twórcami mostu byli wychowankowie słynnej paryskiej 
Ecole des Ponts et Chaussées: M. Lagrange, N. Esquillan, M. 
Huet i F. Robinson. Ciekawostką dla współczesnych inżynie-
rów może być fakt, że wszelkie obliczenia projektowe wyko-
nano ręcznie (komputerów jeszcze wtedy nie było), a badania 
odporności mostu na podmuchy wiatru prowadzono na mo-
delu w tunelu aerodynamicznym.

Most łączy wysoki i stromy prawy brzeg, którego wapienne 
skały są dobrym podłożem do posadowienia pylonu i do za-
kotwienia lin nośnych po tej stronie rzeki, z niskim brzegiem 
lewym, gdzie fundamenty drugiego pylonu trzeba było zagłę-
bić na 18 m w żwirowo-piaszczyste podłoże i wznieść wysoki, 
masywny przyczółek rozdzielczy do stabilnego zakotwienia 
lin nośnych. Z tego przyczółka, z niemałym spadkiem scho-
dzą na lewy brzeg przęsła dojazdowe utworzone z prefabry-
kowanych belek z betonu sprężonego.

Układ i podstawowe parametry przeprawy: 
most główny, wiszący:• 
– trzy przęsła kratowe wysokości 6,0 m, z żelbetową płytą 

współpracującą, podtrzymywane pionowymi wieszaka-

Rys. 1. Położenie mostów u ujścia Sekwany– kolejność od ujścia Se-
kwany: pont de Normandie, pont de Tancarville, pont de Brotonne
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mi zaczepionymi pierwotnie do dwóch lin nośnych, prze-
rzuconych przez żelbetowe pylony ramowe, 

–  rozpiętości przęseł 76+608+176 m, łączna długość mo-
stu wiszącego – 960 m,

– wyniesienie pomostu – 51 m nad wody rzeki,
– wysokość pylonów – 123,4 m,
– szerokość pomostu – czteropasowa jezdnia 12,5 m, dwa 

wąskie chodniki po 1,31 m,
lewobrzeżna estakada dojazdowa: • 
– liczba i rozpiętość przęseł – 8×50 m,
– nachylenie pomostu – 6,5%,
długość całkowita przeprawy, wraz z estakadą dojazdową • 
– 1400 m.
W latach 1996–1998, po stwierdzeniu licznych pęknięć dru-

tów i ich zaawansowanej korozji, wymieniono liny nośne i wie-
szaki bez przerywania ruchu na moście. Prace naprawcze 
prowadzono tylko przy sprzyjającej pogodzie, gdy prędkość 
wiatru nie przekraczała 30 km/h. Dziś każdą z dawnych lin 
nośnych zastępują dwie nowe, a na zdjęciach łatwo dostrzec 
elementy konstrukcyjne poszerzające głowice pylonów, na 
których oparto nowe liny poza siodłami dawnych (fot. 1d). 
Zużyte liny usunięto dopiero po zakończeniu naprężania no-

wych wieszaków. Nie było to zadanie ła-
twe, bowiem nowe wieszaki zamocowano 
do kratownic przęseł w tych samych miej-
scach, w których był zaczepiony ich po-
przedni komplet, na co wskazuje zbież-
ność każdej pary nowych wieszaków przy 
ich dolnym końcu. Podobną operację, 
choć na mniejszą skalę, przeprowadziły 
firmy BBR Polska i warszawski Warbud 
na czynnym rurociągu ciepłowniczym 
przez Wartę w Poznaniu. Miałem wtedy 
okazję przyjrzeć się trudnościom monta-
żu nowych lin nośnych i nowych wiesza-
ków, bez odprężenia dawnych, co prowa-
dziłoby do zmiany kształtu liny nośnych 
i niedopuszczalnie dużych przemiesz-
czeń dźwigarów. Tym bardziej trzeba do-
cenić umiejętności naprawiających tam-
ten most.

Kolejną rekordową przeprawą w dol-
nym biegu Sekwany jest most podwie-
szony – Pont de Brotonne (fot. 2). Kon-
cepcję Jeana Mullera powziętą przy 
współudziale architektów Augusta Arsaca 
i Philippe Fraleu sprawdzili i opracowali 

inżynierowie Jacques Combault i Jacques Mathivat. Budowę 
prowadzono w latach 1974–1977 i od tej pory miasteczko 
Caudebec-en-Caux położone na prawym, wysokim brzegu 
łączy most z lewym brzegiem, podobnie niskim jak w miejscu 
Pont de Tancarville. Tym razem przestrzeń pokonano mostem 
podwieszonym do dwóch nadzwyczaj smukłych, wysokich 
pylonów. Pięcioprzęsłowy, ciągły ustrój nośny mostu główne-
go, podwieszony w jednej płaszczyźnie na długości trzech 
środkowych przęseł, ma nadwodne przęsło betonowe o roz-

piętości 320 m, nie mającej wtedy równej wśród podwie-

szonych mostów betonowych na całym globie. Układ cię-
gien – wachlarzowy. 

Budowę mostu głównego prowadzono sposobem wspor-
nikowym. Najpierw wzniesiono dwa jednosłupowe pylony do 
wysokości około 50 m nad wody rzeki, a po osiągnięciu po-
ziomu pomostu zabetonowano pierwsze segmenty dźwigara 
skrzynkowego, sztywno połączone z pylonami. Kolejne sek-
cje nadwieszanych wspornikowo dźwigarów betonowano 
równocześnie z podwyższaniem pylonów znacznie pocienio-
nych powyżej pomostu, podwieszając je do już wykonanych 
odcinków pylonów, aż wreszcie połączyły się one w połowie 
długości przęsła centralnego. Zanim to nastąpiło, wsporniki 

Fot. 2. Pont de Brotonne

Fot. 1. Pont de Tancarville

a) b)

c) d)

a) b) c)
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przęseł na zewnątrz pylonów sięgnęły filarów sąsiadujących 
z pylonami, a skrajne przęsła pięcioprzęsłowego mostu głów-
nego stały się balastem eliminującym reakcje ujemne na pod-
porach przedskrajnych. 

Układ i parametry przeprawy [2]: 
most główny, podwieszony:• 
– dwa pylony o wysokości 129 m,
– pięć przęseł rozpiętości 70,00+143,50+320,00+143,50

+58,50 m, 
– trzy środkowe przęsła podwieszone na 84 (4 × 21) 

cięgnach poprowadzonych w płaszczyźnie osi mostu,
– przęsło środkowe wyniesione na 50 m nad wody rzeki,
– dźwigary betonowe, skrzynkowe, o wysokości 3,80 m 

i silnie nachylonych środnikach,
– pomost szerokości 19,20 m, sprężony, podparty w osi 

mostu na wewnętrznych zastrzałach,
prawobrzeżne przęsła dojazdowe rozpiętości 69,00+55,50 • 
m,
lewobrzeżna estakada dojazdowa o przęsłach nie przekra-• 
czających 58,50 m,
całkowita długość przeprawy – 1278 m.• 
Most jest wyjątkowej urody. Cięgna umieszczone w jednej 

płaszczyźnie nie krzyżują się w skośnym widoku, co bywa 
estetycznym mankamentem podwieszeń wielopłaszczyzno-
wych. Niestety, podupadł już do tego stopnia, że z dwóch 
pasów w każdym kierunku wyłączono po jednym, a cięgna 
podwieszające zabezpieczono dodatkową konstrukcją stalo-
wą tłumiącą ich drgania, osadzoną w pasie rozdziału (fot. 2c). 
Przypomina ona o tej przypadłości mostów podwieszonych, 
a rurowe pająki zabezpieczeń nie mają elegancji podobnych, 
ratujących most Erazma w Rotterdamie. Przy niej – tamte są 
prawdziwymi dziełami sztuki nowoczesnej.

O niebywałym postępie w projektowaniu i budowie mostów 
podwieszonych, jaki dokonał się m. in. za sprawą inżynierów 
francuskich w ciągu niespełna 20 lat od powstania Pont de 
Brotonne, świadczy najdalszy most na 
Sekwanie – Pont de Normandie (fot. 
3), zbudowany już nad jej estuarium 
w latach 1988–1995. Przewyższa on 

rozpiętością przęsła głównego (856 

m) poprzednie osiągnięcie światowe 

o 42%, a europejskie – aż o 62%, 
a jednocześnie stał się magister ele-
gantiarum wśród mostów podwieszo-
nych. Szkoda, że to subiektywne wra-
żenie jest niemierzalne, bo byłby za-
pewne rekordzistą i w tej dziedzinie. 
Przekracza on szerokie ujście rzeki 
między Le Havre i Honfleur, w miejscu 
gdzie oba brzegi są niskie, a most wy-
stawiony na oceaniczne sztormy. 

Zaprojektowany przez konstruktora 
Michela Virlogeux przy współpracy ar-
chitekta Lavigne w czasach, gdy po-
dobne rozpiętości były zarezerwowane 
dla mostów wiszących. Jednak analiza 
wrażliwości ustroju nośnego na podmu-
chy wiatru wykazała większą sztywność 
zaproponowanego układu podwieszo-
nego niż mostu wiszącego. I nie dziwi 

to, bowiem w Pont de Normandie uczyniono wszystko, by uczy-
nić go jak najmniej podatnym na takie obciążenia. 

Podpory przyczółków i filarów oparto poniżej warstwy pia-
sków i żwirów, na głębokości 40 m pod poziomem rzeki, na 
pierwszej warstwie skał wapiennych, a pylony jeszcze głębiej 
– 54 m p.p.t., na drugiej warstwie wapieni, znajdującej się 
poniżej przekładki z iłów.

Rama pylonów w kształcie odwróconej litery „Y” stała się 
bardzo sztywna w swej płaszczyźnie po połączeniu pochy-
łych słupów poziomym ryglem na wysokości pomostu, 
a zwłaszcza po połączeniu ich u zbiegu, wysoko nad pomo-
stem, gdzie zakotwiono liny podwieszające. W celu nadania 
sztywności wzdłuż mostu, betonowe dźwigary sztywno połą-
czono z pylonem. Zwiększa to wrażliwość ustroju nośnego na 
zmiany temperatury, ale niedoskonałość tę z naddatkiem re-
kompensuje zmniejszenie wrażliwości na znacznie bardziej 
niekorzystne od nich – obciążenia wiatrem.

Dwupłaszczyznowy układ podwieszenia (nieco zwichrowa-
ne płaszczyzny) dodaje sztywności przęsłu głównemu na 
skręcanie, a kotwienie lin odciągowych w kilku krótkich przę-
słach dojazdowych za pylonami, podpartych na dość gęsto 
rozstawionych podporach, ogranicza ugięcia przęsła główne-
go. W celu dodatkowego usztywnienia przęsła głównego wy-
konano je w częściach przypylonowych z betonu sprężonego, 
a tylko w części centralnej, której masa zasadniczo wpływa na 
wielkość sił wewnętrznych i zużycie materiałów – ze stali, 
zmniejszając w ten sposób ciężar przęsła. Ponadto nadano 
pomostowi kształt opływowy (w przekroju poprzecznym), 
w celu zmniejszenia obciążeń wiatrem i uniknięcia wirów po-
wietrznych powstających za pomostem. Cięgna zabezpieczo-
no przeciw korozji wyjątkowo starannie: poszczególne druty 
galwanizowano, a splecione z nich liny otoczono osłonką z od-
pornego tworzywa sztucznego (HDPE), którą wypełniono wo-
skiem technicznym. Starano się uniknąć powtórzenia znisz-
czeń stwierdzonych w linach Pont de Tancarville.

Fot. 3. Pont de Normandie

a) b)

c) d)
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Układ i parametry przeprawy [2]: 
most główny, podwieszony:• 
– dwa pylony o wysokości 215 m,
– układ trójprzęsłowy 96+856+96 m, 
– przęsło środkowe wyniesione 55 m nad wody rzeki, 

w bocznych częściach betonowe (2×116 m), sztywno 
połączone z pylonami, w części środkowej stalowe, or-
totropowe (624 m), 

– podwieszenie na 184 linach zamocowanych przy krawę-
dziach pomostu,

– dźwigary wysokości 3,0 m o opływowym kształcie prze-
kroju poprzecznego,

– pomost szerokości 22,30÷23,60 m, sprężony (cztery 
pasy ruchu na jezdni i dwa chodniki),

estakady dojazdowe o nachyleniu 6,0% na obu brzegach, • 
o przęsłach długości 43,5 m (trzy przęsła innej rozpiętości), 
całkowita długość przeprawy – 2143 m.• 
Z opisów wykonania mostu można dowiedzieć się o trud-

nościach i rozwiązaniach, które w polskim mostownictwie 
dotychczas nie występowały. Jednym z nich był sposób na-
suwania przęseł estakad dojazdowych od przyczółków ku 
górze, aż do podpór skrajnych mostu głównego, na długości 
po około [2143–(96+856+96)]/2~548 m. Nie byłoby w tym 
nic nadzwyczajnego, bo i w Polsce nasuwano kilkusetmetro-
we odcinki przęseł betonowych, gdyby nie 6,0% nachylenie 
estakad i duża wysokość ich podpór. Jeśliby podkładki ślizgo-
we leżały wzdłuż pochyłej linii nasuwania tak, jak to było w na-
szej dotychczasowej praktyce, to wprawdzie silnymi prasami 
hydraulicznymi umieszczonymi na przyczółkach dałoby się 
przezwyciężyć opory tarcia zsumowane ze składową piono-
wych reakcji utrudniającą nasuwanie (składowa reakcji pio-
nowej styczna do linii nasuwania, skierowana przeciwnie do 
kierunku nasuwania), ale siły te, działające u szczytu wyso-
kich podpór, powodowałyby konieczność odpowiedniego 
zabezpieczenia podpór przed wywróceniem. Trudność tę po-
konano w prosty sposób. Na szczycie podpór umieszczono 
niewielkie lewary przesuwające przęsła poziomo na niedu-
żym odcinku i w efekcie siły poziome na każdej podporze: 
opory tarcia i pozioma reakcja lewarów – znosiły się wzajem-
nie, nie powodując wywracania podpory. Po poziomym prze-
sunięciu (o 150 mm), przęsło było odpowiednio unoszone 
(innymi) lewarami pionowymi (o 9 mm), a lewary powodujące 
przesuw poziomy wracały do poprzedniego położenia.

Równocześnie wykonywano dźwigar metodą wspornikową 
– od pylonu w obie strony, podwieszając jego nowe segmen-
ty do wciąż podwyższanego pylonu. Konieczność zrównowa-
żenia mas obu wsporników doprowadziła do wcześniejszego 
połączenia przęsła skrajnego (96 m) z filarem, zanim narasta-
jące wsporniki przęsła środkowego osiągnęły docelową dłu-
gość (116 m). Można było je wydłużyć dopiero po zakotwieniu 
końców przęsła podwieszonego do podpór skrajnych i prze-
kazaniu na nie ujemnych reakcji pionowych.

Segmenty środkowej, stalowej części przęsła głównego 
spławiano barkami, podciągano do poziomu pomostu i sca-
lano z końcami wsporników – 55 m nad poziomem rzeki. Wy-
konawcy mieli obawy co do zachowania budowli nieukończo-
nej, gdy wiatr wywoływał przemieszczanie długich wsporni-
ków niepołączonego jeszcze przęsła głównego. Obawy tym 
bardziej uzasadnione, że scalanie prowadzono przy użyciu lin 
montażowych mocowanych w osi przęseł, a nie na ich skra-

jach jak liny docelowe, co zmniejszało odporność montowa-
nych wsporników na skręcanie. 

Oglądając fotografie gotowego mostu, trudności te może-
my tylko zgadywać. Dostrzeżemy natomiast bez trudu: pod-
niebne wyniesienie pomostu, długie estakady dojazdowe do 
mostu, a zwłaszcza – różne zabezpieczenia cięgien podwie-
szających przed nadmiernymi drganiami. Prócz tłumików 
(fot. 3d), spotykanych m. in. na Pont de Brotonne, są tu liny 
poprzeczne, łączące cięgna główne (fot. 3d) i specjalne spi-
ralne wypustki na rurowych osłonkach cięgien. Cięgna głów-
ne, o różnej długości, napięte różnymi siłami, drgają z różny-
mi częstotliwościami i w niejednakowych fazach, a węzły przy 
drganiach wyższych rzędów powstają w innych miejscach na 
długości cięgien – w rezultacie połączenie ich liną poprzecz-
ną powoduje, że drgania jednych cięgien wytłumiają drgania 
innych. Niezmiernie interesujące okazało się stwierdzenie 
skuteczności przeciwdziałania drganiom cięgien wymusza-
nym wiatrem i deszczem, przez uformowanie spiralnych wy-
pustek na osłonkach cięgien (badania doświadczalne w tu-
nelu aerodynamicznym). 

* * *

W drodze powrotnej chwila refleksu – dlaczego takie rekor-
dowe budowle powstają we Francji, a nie w Polsce? Po pierw-
sze nie ma u nas aż tak skrajnych potrzeb. Po drugie wynika 
to po trosze z charakteru i temperamentu bijących rekordy, 
ale także ze wspaniałych tradycji budownictwa we Francji. 
Wystarczy wspomnieć przemyślne układy rozporowe ka-
miennych katedr gotyckich, stalowe konstrukcje Eiffela lub 
rozwój teorii betonu i jej zastosowania. Również – z tradycji 
mostownictwa. 

Rekord mostu Normandie padł już w następnym roku po jego 
otwarciu, gdy Japończycy ukończyli most Tatara o rozpiętości 
przęsła 890 m. Wyczynu tego dokonali w terenie, gdzie trzęsie-
nia ziemi są codziennością i dlatego zdecydowali nie mocować 
przęsła głównego w pylonach, lecz wyłącznie podwiesić na 
cięgnach i wstawić tłumiki drgań między te części budowli. 
Prześledzenie tego rozwiązania i sposobu budowy jest nie-
mniej kształcące niż wyprawa nad ujście Sekwany.
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Fot. 4. Dojazd do mostu Normandie nad kanałem portowym


