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PROBLEMY TRANSPORTU LOTNICZEGO MOSTU MS-40
Streszczenie: W artykule przedstawiono moliwoci transportu lotniczego elementów
wielkogabarytowych. Scharakteryzowano wymagania stawiane przewoonym ładunkom oraz rodkom
transportowym. Szczegółowiej omówiono uwarunkowania transportu zespołów mostu MS-40 samolotem
transportowym typu C-130 Hercules.
Słowa kluczowe: samolot transportowy, ładunek, udwig uyteczny, pojazd-układacz, przsło mostu.

1.

WPROWADZENIE

W rónych gałziach transportu, mianem ładunków ponadnormatywnych okrela si
ładunki o nietypowych parametrach. Zwizane jest to z ograniczeniem wynikajcym
z konstrukcji rodków transportu oraz istniejcej infrastruktury. Dla przykładu, nie
załadujemy do samolotu ładunku o gabarytach wikszych ni jego ładownia. Dodatkowym
warunkiem ograniczajcym jest kształt ładunku, a zwłaszcza jego geometria, która moe
zakłóci stateczno statyczn i dynamiczn samolotu. Aby j zachowa, naley dokona
odpowiednich oblicze, właciwie zamocowa ładunek, a take jeeli zachodzi taka potrzeba,
zastosowa konstrukcje wzmacniajce.
W transporcie lotniczym przyjmuje si, e jeeli ładunek nie mieci si do samolotu
rejsowego (kontenera lotniczego lub na lotniczej palecie konsolidacyjnej) i z tego wzgldu
wymaga wyczarterowania samolotu specjalnego, to jest to ładunek ponadnormatywny [9].
Charakter prowadzonych w ostatnich latach działa i operacji wojskowych wskazuje
jednoznacznie na rosnc rol transportu lotniczego. Podstawowe ograniczenia zwizane
z tym transportem to masa i wymiary sprztu, wynikajce z wymiarów ładowni i udwigu
samolotów. Nie s one jednak tak jednoznaczne jak w transporcie ldowym, a ich spełnienie
nie oznacza gotowoci do transportu. Zrozumienie ogranicze i ich właciwa interpretacja jest
warunkiem właciwego planowania i przygotowania transportu sprztu drog powietrzn.
2.

OGRANICZENIA GEOMETRYCZNE I MASOWE PRZEWOONEGO
ŁADUNKU

Ogólne ograniczenia transportu lotniczego okrelone s przez porozumienia
midzynarodowe (IATA) [1] oraz standardy i normy ładunkowe obowizujce w pastwie
producenta samolotu (samolot moe wymaga dodatkowej certyfikacji w kraju odbiorcy).
Specyficzne wymagania w zakresie wojskowego transportu lotniczego, w pastwach NATO
s standaryzowane [2], [3] zwykle zgodnie z amerykaskimi standardami MIL-STD [4], [5],
[6] i instrukcjami o transporcie lotniczym, poniewa armia USA obecnie dysponuje
najliczniejsz flot samolotów transportowych, najwikszym dowiadczeniem w ich
eksploatacji oraz stanowi trzon wspólnych operacji [8].
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Warunkiem realizacji transportu lotniczego jest moliwo wprowadzenia
przewoonego ładunku do ładowni. Wystpuje tutaj jednak szereg ogranicze, zwizanych
bezporednio z parametrami geometrycznymi i udwigiem samolotu transportowego,
a mianowicie:
− maksymalne wymiary sprztu powinny umoliwia jego bezpieczny transport oraz
załadunek. Niezbdna wolna przestrze z kadej strony ładunku (15 cm) dopuszcza
jego przechylanie podczas lotu bez naruszenia konstrukcji nonej (rys.1). Zmniejszenie
dopuszczalnych wymiarów obrysowych w stosunku do rozmiarów ładowni jest
równie niezbdne dla bezpiecznego wprowadzenia sprztu do ładowni (rys. 2);
− zwisy przedni i tylny oraz kt rampowy, powinny umoliwia wprowadzenie sprztu
do ładowni po rampie załadunkowej (rys.3);
− maksymalna dopuszczalna wysoko ładunku moe by ograniczona przez zwis
wystpujcy podczas wjazdu po rampie (rys. 4) lub przez wysoko otworu
załadunkowego w przypadku znacznej długoci lub duego rozstawu osi – rys. 2;
− mimorodowe połoenie rodka cikoci ładunku lub jego mimorodowe
wprowadzenie do ładowni nie moe przekracza wartoci dopuszczalnych –
zakłócajcych stateczno poprzeczn (rys.5);

Rys. 1. Ilustracja ogranicze wolnej przestrzeni ładunkowej samolotu
transportowego C-130 [7]

Rys. 2. Widok wprowadzania kontenera do ładowni samolotu transportowego [7]
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Rys. 3. Zwisy przedni i tylny oraz kt rampowy stanowice ograniczenia moliwoci
wjazdu do ładowni [7]
− obcienie mostów pojazdu kołowego nie powinno przekracza 80% dopuszczalnego
obcienia szosowego lub 100% dopuszczalnego obcienia terenowego.

Rys. 4. Ograniczenia wysokoci ładunku, wynikajce z wielkoci zwisu podczas
załadunku po opuszczonej rampie [7]
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Rys. 5. Dopuszczalne mimorodowe ustawienie rodka cikoci ładunku,
mogce zaburza stateczno poprzeczn samolotu
(nomogram dla samolotu C-130) [5]


Rys. 6. Wymiary przestrzeni ładunkowej samolotu transportowego
C-130J-30 Hercules [9]



Na rys. 6 przedstawiono przykładowo maksymalne wymiary gabarytowe przestrzeni
ładunkowej dla samolotu typu C130J-30 Hercules. Wynosz one: (DxSxW): 16,9 m x 3,04 m
x 2,74 m, gdzie: D – długo; S – szeroko; W – wysoko.
2.1. Ud wig uyteczny samolotów transportowych
W odrónieniu od rodków transportu ldowego, udwig uyteczny samolotu zaley
od wielu czynników. Konstrukcja kadego samolotu charakteryzuje si tzw. maksymaln
mas startow, na któr składa si masa własna samolotu, masa ładunku oraz masa paliwa.
Przy okrelaniu udwigu bardzo istotnym parametrem jest wymagany zasig. Zwikszenie
zasigu wymaga wikszej iloci paliwa i ograniczenia masy ładunku, czyli udwigu
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uytecznego. W przypadku samolotu C-130E startujcego w warunkach zblionych do
idealnych – parametry te kształtuj nastpujco [7]:
- zasig 111 km (60 mil morskich)
udwig 19 050 kg (42 000 lbs);
- zasig 926 km (500 mil morskich)
udwig 18 140 kg (40 000 lbs);
- zasig 1111 km (600 mil morskich)
udwig 17 690 kg (39 000 lbs);
- zasig 1593 km (860 mil morskich)
udwig 17 240 kg (38 000 lbs);
- zasig 1852 km (1000 mil morskich)
udwig 16 330 kg (36 000 lbs).
Termin „warunki zblione do idealnych” oznacza, e temperatura powietrza nie
przekracza 15°C, a lotnisko znajduje si na poziomie morza. Wysze połoenie lotniska lub
wysza temperatura oznaczaj nisz gsto powietrza, mniejsz sił non i zmniejszony
udwig. Pora roku, zbyt wysoka temperatura lub wysoko, mog uniemoliwi realizacj
transportu powrotnego ładunku wczeniej dostarczonego drog lotnicz.
2.2 Wymagania na zabezpieczanie ładunku w przestrzeni transportowej samolotu
Wymagania na bezpieczestwo przewoonego ładunku podczas lotu s nastpujce [8]:
−

−
−

−
−
−

podczas transportu powietrznego przewoony sprzt nie moe utraci statecznoci oraz
sprawnoci przy przyspieszeniach o wartociach wzgldem grawitacyjnego (g):
•
w kierunku kabiny samolotu – 3g (nie dotyczy przedniej szyby);
•
w kierunku pionowym – 2g;
•
w kierunku poprzecznym – 1,5g;
•
w kierunku tyłu samolotu – 1,5g.
wzły mocujce powinny zapewni przenoszenie obcie wynikajcych z tych
granicznych przyspiesze;
wzły te powinny by rozmieszczone symetrycznie na ramie pojazdu (dopuszczalnym
jest umiejscowienie 50% wzłów w podwoziu) i zdolne do przenoszenia wymaganych
obcie, uwzgldniajcych zwikszone siły z uwagi na odchylenie odcigów (pasów
mocujcych) od osi głównych (rys.7);
wzły mocujce powinny by łatwo dostpne i dostosowane do standardowych
zaczepów, zgodnie z MIL-STD-209;
odcigi mocujce nie mog powodowa uszkodze instalacji pokładowych –
hamulcowej, elektrycznej hydraulicznej itp.;
zainstalowane wyposaenie (koła zapasowe, narzdzia, osprzty robocze) powinno by
wyposaone w mocowania wytrzymujce przyspieszenia działajce na sprzt oraz
obcienie pionowe : w dół – o wartoci 4,5g i o wartoci 2g w gór (pojazd nie moe
utraci integralnoci);
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Rys. 7. Ilustracja sytuacji, jak ukone prowadzenie odcigów wpływa na zmniejszenie sił
w głównych kierunkach reakcji (przy ograniczonej wytrzymałoci cigna
i systemu kotwienia) i umoliwia przenoszenie obcie
wynikajcych z niestabilnoci lotu [8]
−

−

−
−

−

−

sprzt musi by wyposaony we wskaniki poziomu paliwa: elektroniczne, optyczne
lub bagnetowe (podczas lotu poziom paliwa nie moe przekracza 50% pojemnoci
zbiornika);
zbiorniki paliwa i układ paliwowy powinny by szczelnie zamykane i zabezpieczone
przed wyciekami w czasie działajcych przyspiesze lub pochyle. Pojemno
pojedynczych zbiorników nie powinna przekracza 500 dm3;
wszystkie zbiorniki powinny by wyposaone w odpowietrzniki, umoliwiajce
wyrównywanie cinienia podczas fazy wznoszenia i podchodzenia do ldowania;
zbiorniki zawierajce ciecze ulegajce pienieniu podczas zmian cinienia, powinny
by zabezpieczone przez układy syfonowe ze zbiornikami wyrównawczymi
(dopuszczalne obnianie poziomu lub upust płynów eksploatacyjnych);
wszystkie zbiorniki powinny wytrzymywa implozj, tj. wzrost cinienia
zewntrznego o 55 kPa w czasie 0,5 s, wystpujc podczas awaryjnego podchodzenia
do ldowania;
akumulatory powinny by zamocowane i zabezpieczone przed wyciekami, zwarciem
i przypadkowym iskrzeniem (dopuszczalny demonta).
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MOLIWO CI TRANSPORTU POWIETRZNEGO MOSTU MS-40

Opracowany i wykonany w OBRUM [10] prototyp mostu MS-40 opiera si na
powtarzalnych elementach segmentowych przseł. Dziki temu moliwa jest budowa mostu
o dowolnej rozpitoci, maksymalnie do 40 metrów.
Wymagania odnonie mobilnoci przemieszczania si i budowy takiego mostu
w dowolnie wybranych, odległych miejscach przeprawy, narzucaj konieczno rozpatrzenia
moliwoci transportu powietrznego elementów składowych tego mostu.
Obecnie najpopularniejszym standardem w zakresie taktycznego transportu
wojskowego w Polsce jest samolot C-130E Herkules (rys. 8).

Rys. 8. Samolot transportowy C-130E Hercules. Widok samolotu i wntrze
jego ładowni
Generalnie, wymiary ładowni (bez rampy) wynosz: (DxSxW): 12,5 m x 3,04 m
x 2,74 m, maksymalny udwig przewoonego ładunku moe wynosi 19050 kg, a udwig
nominalny uzaleniony jest od wymaganego zasigu samolotu. Np. dla wymaganego zasigu
ok. (1111 km), udwig jest mniejszy i wynosi ok. 17690 kg.
Teoretycznie jest moliwy transport zestawu mostowego MS-40 samolotem
transportowym C-130E o wymiarach przestrzeni ładunkowej DxSxW: 12,5 m x 3,04 m
x 2,74 m. Wymaga to jednak zaangaowania kilku samolotów transportowych.
Aby pojazd układacz (rys. 9) mógł zmieci si w przestrzeni ładunkowej samolotu
w cigniku siodłowym JELCZ C662D.OP naley zdemontowa: kabin opancerzon, rami
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koła zapasowego i „kominek” do układu sscego. W naczepie naley zdemontowa: uraw
i układacz. Ponadto naley rozłczy cignik od układacza i potraktowa je jako oddzielne
ładunki.
Wtedy wymiary zespołów takiego zestawu bd w przyblieniu wynosi: cignik:
(DxSxW: 7,5 m x 2,55 m x 2,63 m), układacz: (DxSxW: 10,8 m x 2,55 m x 2,25 m). Równie
nie bdzie przekroczona dopuszczalna masa kadego z zespołów, 17690 kg oraz
dopuszczalny nacisk na jedn o, wynoszcy 5900 kg. Zdemontowane z cignika i układacza
elementy mona bez problemu przewie jako oddzielny ładunek.
Pojazd transportowy (rys. 10) moe by przewoony jedynie bez przseł i ramy
poredniej na naczepie, jak równie ze zdemontowan kabin i innymi elementami, podobnie
jak w przypadku cignika układacza. Ponadto naley równie rozłczy cignik od naczepy
transportowej. Wymiary naczepy tego zestawu bd w przyblieniu wynosi: (DxSxW:
11,15 m x 2,35 m x 1,95 m).

Rys. 9. Widok pojazdu-układacza MS-40

Rys. 10. Widok pojazdu transportowego
z przsłami głównymi mostu MS-40



Rys. 11. Przsła pomocnicze mostu MS-40 na poje dzie transportowym
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Dla powyszych zestawów spełnione s warunki bezpieczestwa przewoonego
ładunku podczas lotu, tj:
− zbiorniki paliwa cigników siodłowych JELCZ posiadaj odpowietrzniki w korku
wlewowym, s wyposaone w elektroniczne wskaniki paliwa i zabezpieczone przed
wyciekami w wyniku działania przyspiesze lub pochyle. Pojemno najwikszego
zbiornika paliwa cignika siodłowego JELCZ wynosi tylko 250 dm3;
− zbiorniki oleju hydraulicznego maj górn przestrze nie wypełnion olejem, co
zabezpiecza przed wyciekiem w przypadku jego spienienia;
− sposób mocowania akumulatorów w cigniku zabezpiecza je przed przypadkowym
zwarciem.
Wszystkie przsła (w stanie złoonym) naley transportowa jako oddzielny ładunek.
Wymiary gabarytowe jednego segmentu przsła głównego s nastpujce: DxSxW: 5,72 m
x 2,98 m x 1,27 m. Niewielki zapas na szerokoci ładunku przsła głównego nie spełnia
wymaga wolnej przestrzeni 15 cm po bokach ładunku.
Rozmontowanie dwigarów segmentu przsła zmniejszy szeroko ładunku (podest
przsła z bieni) do 2,58 m. Natomiast gabaryty kadego z dwóch zdemontowanych
dwigarów przsła bd nastpujce: DxSxW: 5,72 m x 1,48 m x 1,05 m. Pozwoli to na
transport wszystkich (8 sztuk) segmentów przseł głównych po ich demontau.
Transport przseł pomocniczych (rys. 11) i innych mniejszych elementów mostu nie
stanowi ju problemu. Trzeba jedynie pamita, aby nie przekroczy dopuszczalnej masy
przewoonego ładunku, tj. 17690 kg.
Do transportu lotniczego mniejszych elementów wyposaenia mostu, s dostpne
palety, bd kontenery.
Najwiksza z dostpnych palet typu 2-PMC ma nastpujce dane ładunkowe:
- maksymalna masa brutto
- 6804 kg;
- maksymalne wymiary zewntrzne - DxSxW: 317 cm x 244 cm x 244 cm.
Najwikszy z dostpnych kontenerów typu LD-9 ma nastpujce dane:
- maksymalna masa brutto
- 6033 kg;
- maksymalne wymiary zewn.
- DxSxW: 317 cm x 223 cm x 162 cm.

Odrbnym zagadnieniem jest przewóz trzech ram porednich pojazdów
transportowych, na które zakładane s przsła do transportu.
Parametry tych ram przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Gabaryty i masy ram porednich naczepy transportowej
Lp.

Nr ramy
poredniej

Wymiary: D x S x W
mm

Masa
kg

1

I

5130 x 2990 x 628

705

2

II

5700 x 2980 x 290

840

3

III

5361 x 2900 x 1200

1600
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Kada z ram ma przekroczony parametr dopuszczalnej szerokoci (2740 mm), nie
pozwalajcy zachowa wymaganej wolnej przestrzeni 15 cm od cian ładowni.
Dla zachowania tego warunku, mona by wykona specjalne wsporniki, pozwalajce
ustawi ram poredni pod ktem do podłogi samolotu. Dla najniekorzystniejszego
przypadku (szeroko ramy: 2990 mm) wysoko takiego wspornika musi wynosi 1200 mm.
Poniewa szeroko przestrzeni ładunkowej samolotu wynosi 3040 mm, a wysoko
i masa ram porednich nie jest dua, w szczególnym przypadku mona by dopuci transport
tych ram, zabezpieczonych indywidualnie przed przesuwaniem si na boki pasami
transportowymi do podłogi samolotu, nie zachowujc wymaganej wolnej przestrzeni 15 cm
po bokach ładunku.
Mocowanie zespołów mostu MS-40 w przestrzeni ładunkowej jest moliwe za
pomoc pasów opinajcych zestaw bd odcigów, wpinanych do zaczepów w podłodze
samolotu (rys. 8).
Wg dostpnych danych, maksymalne obcienie odcigów mocujcych (pasów lub
łacuchów) nie moe przekracza 44 kN (w wybranych punktach do 110 kN).
4.

WSPÓŁCZESNY STANDARD SAMOLOTU TRANSPORTOWEGO

Wymagania wynikajce z ogranicze aktualnej wersji samolotu „HERCULES”
powoduj, e powyszy standard nie w pełni jest adekwatny do współczesnych potrzeb.
Przewiduje si, e samoloty te bd eksploatowane w Siłach Powietrznych Polski jeszcze
przez ok. 20 lat [11].
Analizujc wady i niedostatki aktualnych samolotów Hercules (oraz biorc pod uwag
konieczno wycofywania w przyszłoci wyeksploatowanych samolotów) opracowano
w Europie nowy standard taktycznego samolotu transportowego.
W tablicy 2 przedstawiono parametry uytkowe wybranych współczesnych
wojskowych samolotów transportowych.
Jednym z przykładów takiego podejcia jest ukraiski samolot Antonow An 70,
którego konstrukcja eliminuje ograniczenia omówionego samolotu typu Hercules.
Zastosowanie samolotu transportowego Antonov An-70 do przewoenia zespołów
mostu MS-40 pozwoliło by wyeliminowa ograniczenia samolotu Hercules.
Tablica 2. Parametry uytkowe wybranych wojskowych samolotów transportowych [7]
Typ samolotu
transportowego

Prdko
przelotowa
km/h

Wymiary ładowni
bez rampy
Długo/Szeroko/
Wysoko, m

Udwig
maksymalny1)

An-12

600-640

13,50 / 3,50 / 2,60

20 000 kg

500-600

12,50 / 3,12 / 2,74

550-650

Antonov An-70

Airbus A-400M

C-130E/H
Heckules
C-130J-30
Hercules

1)
2)

Udwig i zasig
nominalny

Udwig
operacyjny 2)

19 050 kg
(42 000 lbs)

16 000 kg /
3600 km
16 550 kg (36 500
lbs)/ 1945 km 2)

11 340 kg
(25 000 lbs)

16,74 / 3,04 / 2,74)

19 960 kg
(44 000 lbs)

16 330 kg (36 000
lbs)/ 3150 km 2)

11 340 kg
(25 000 lbs)

750-800

19,10 / 4,00 / 4,10

47 000 kg

37 000 kg / -

740-780

17,71 / 4,00 / 3,85)

37 000 kg

31 500 kg / -

– w warunkach zblionych do idealnych
– wg standardu USAF

Problemy transportu lotniczego mostu MS-40

97

Wymiary przestrzeni ładunkowej samolotu An-70 wynosz: DxSxW: 19,1 m x 4,0 m
x 4,1 m, przy nominalnym udwigu 37000 kg. Ze wzgldu na znacznie wiksz dozwolon
szeroko i wysoko ładunku, pozwoliło by to zminimalizowa niezbdne demontae
(midzy innymi pojazdów MS-40 i rozmontowywanie przseł głównych) oraz radykalnie
zmniejszy koszty transportu mostu MS-40.
5.

PODSUMOWANIE

Transport lotniczy zespołów mostu MS-40 jest moliwy bdcymi na wyposaeniu
Wojska Polskiego samolotami transportowymi C130-E Hercules. Jednake (jak wykazały
przeprowadzone w OBRUM analizy), ze wzgldu na konieczno niezbdnego przed
transportem demontau zespołów mostu i uycia wielu samolotów, nieopłacalny.
Analizujc parametry i koszty pozyskania samolotów transportowych naley rozway
moliwoci nawizania współpracy z Ukrain w celu pozyskania samolotu An-70, lub
włczenia si do programu samolotu Airbus A400M.
Dc do interoperacyjnoci w ramach NATO, naley kademu nowo
wprowadzanemu lub modernizowanemu sprztowi postawi chocia najnisze wymagania
w zakresie przystosowania do transportu lotniczego. Ich minimalny zakres powinien wynika
z nowego standardu wyznaczonego przez samoloty Antonov An-70 i Airbus A400M oraz
ogólnych wymaga w zakresie bezpieczestwa transportu lotniczego.
6.
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