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MOSTY WSPARCIA
CZ 1 - EUROPEJSKIE MOSTY WSPARCIA O ROZPITOCI 40 m

Streszczenie. W artykule przedstawiono europejskie rozwizania konstrukcyjne mostów, które
zaprojektowano w celu pełnienia roli mostów wsparcia, a które ponadto mog pełni rol mostów logistycznych.
Przedstawione konstrukcje umoliwiaj budow mostów o rozpitoci minimum 40 m pod obcienie
gsienicowe MLC 70. Podano charakterystyk taktyczno-techniczn poszczególnych konstrukcji. Porównano je
pod wzgldem rozwiza materiałowo-konstrukcyjnych zasadniczych elementów oraz stosowanych technologii
montau i systemu logistycznego odpowiadajcego za transport i monta.
Słowa kluczowe: most wojskowy, most wsparcia, układacz mostowy, przsło, przsło pomocnicze.

1. WPROWADZENIE
Mosty wojskowe s bardzo wane dla zabezpieczenia mobilnoci armii, jak równie
dla gospodarki narodowej (cywili) w celu szybkiej odbudowy infrastruktury drogowej na
wypadek sytuacji kryzysowych (awarie i katastrofy konstrukcji mostowych na skute działania
sił naturalnych lub terroryzmu). Zgodnie z norm obronn [1] oraz zdaniem specjalistów
wojskowych wikszoci pastw, ze wzgldu na funkcj w pokonywaniu przeszkód, mosty
dzieli si na trzy podstawowe grupy:
 mosty taktyczne (Tactical Bridging - Close Support Bridges1),
 taktyczne mosty wsparcia (Support Bridging - General Support Bridges1),
 mosty na liniach komunikacyjnych - logistyczne (Line of Communication
Bridges).
Niezalenie od pierwotnie dedykowanej funkcji mosty taktyczne mog pełni funkcje
mostów wsparcia lub logistycznych, a mosty wsparcia i logistyczne mog si wzajemnie
uzupełnia. Jednake dla celów wsparcia i logistyki najbardziej nadaj si specjalnie
dedykowane konstrukcje, które oprócz szybkoci montau zapewni take du
przepustowo i bezpieczestwo przejazdu cikich zestawów drogowych. Rozwój mostów
wojskowych ukierunkowany jest głównie na wprowadzanie zmian konstrukcyjnych
i technologicznych zapewniajcych wzrost ich nonoci i długoci, przy jednoczesnym
zmniejszeniu pracochłonnoci budowy mostu.
Wymagania dotyczce rozpitoci przseł wynikaj z szerokoci przeszkód
terenowych. Badania przeprowadzone przez armi amerykask [2], wskazuj, e za pomoc
mostów 24-metrowych mona przekroczy 73% napotykanych przeszkód, a zdolno
18-metrowych mostów obejmuje 54% przeszkód. Podobnie obszar Europy, a w tym Europy
rodkowowschodniej [3] charakteryzuje si du liczb rónego rodzaju przeszkód
naturalnych i sztucznych (rzeki, kanały, suchodoły, głbokie doliny i inne), których nie
mona pokona bez zastosowania specjalistycznego sprztu. Naley zwróci uwag, e
w Polsce wody zajmuj 8265 km2, co stanowi 2,6% powierzchni kraju. Zasadnicze znaczenie
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ma równie fakt, e przeszkody wodne o szerokoci wikszej ni 10 m wystpuj rednio co
6 -7 km, sporód których 70% ma szeroko do 50 m [4].
Analizujc warunki geograficzne oraz potrzeby sił zbrojnych, opracowano wymagania
i plany rozwojowe dla sprztu mostowego w poszczególnych armiach, w tym midzy innymi:
amerykaskiej [2], kanadyjskiej [4], polskiej [5], [6] i rosyjskiej [7]. Wymagania te
uwzgldniaj specyfik zada poszczególnych armii. Obecnie poszukuje si rozwiza, które
mog spełnia rol mostów wsparcia i zastpi mosty składane na liniach zaopatrzenia
i w czasie kryzysu w gospodarce narodowej. Klasyczne mosty składane (jak Bailey, MGB,
DMS-65) s zbyt pracochłonne w budowie i wymagaj licznej obsługi.
Techniki budowy mostów wojskowych ewoluowały przez wiele lat, głównie dziki
zastosowaniu nowych materiałów i mechanizacji prac [8]. Stopniowy postp w zmniejszaniu
pracochłonnoci budowy mostów składanych, o rozpitoci 30 m, przedstawia rys. 1.
Rozwizania analizowane na tym rysunku powstawały na przestrzeni pierwszych
osiemdziesiciu lat ubiegłego wieku. W latach 90. XX wieku i na pocztku XXI wieku
uzyskano znaczny postp w tempie budowy mostów wsparcia o rozpitoci około 40 m.
W ostatnich szeciu dekadach nastpiła wykładnicza poprawa sprawnoci konstrukcji.
Wojsko Polskie nie posiada jeszcze mostu wsparcia taktycznego o rozpitoci około 40 m,
a konstrukcja mostu składanego DMS-65 jest przestarzała i nie spełnia wymaga co do
nonoci i przepustowoci.
Ilo osobominut na metr długoci konstrukcji
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Rys. 1. Postp efektywnoci mostów o rozpitoci 30 m pod obcienie MLC 70 [8]
Według pracy [6], współczesna konstrukcja mostów wsparcia-składanych, dla Sił
Zbrojnych RP, powinna umoliwia:
 pokonanie przeszkody o szerokoci co najmniej 39 m,
 budow mostu w czasie do 1 godziny,
 przenoszenie obcie wikszych ni MLC 70 dla pojazdów gsienicowych
i MLC 110 dla pojazdów kołowych,
 zabudow przestrzeni pomidzy koleinami.
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W dalszej czci artykułu przedstawiono europejskie rozwizania konstrukcyjne
mostów, które zaprojektowano w celu pełnienia roli mostów wsparcia i które spełniaj
powysze wymagania. Dodatkowo mog one zastpi mosty składane wykorzystywane
w logistyce na liniach komunikacyjnych. Rozwiza innych mostów, których dodatkowym
przeznaczeniem jest pełnienie funkcji mostów wsparcia nie przedstawiono.
2.

PRZEGLD MOSTÓW WSPARCIA KLASY 40 m
2.1. Most DoFB - DORNIER

Niemiecki system DoFB jest najstarszym rozwizaniem mostu wsparcia o wymaganej
rozpitoci 40 m dla obcienia klasy MLC 70. Pierwsze jego koncepcje powstały w ramach
trójstronnego projektu (USA, W. Brytania, RFN) "Mosty na lata 80" ju w latach 80.
ubiegłego wieku. Na podstawie dowiadcze uzyskanych podczas realizacji tego programu
firma Dornier opracowała koncepcj "DORNIER FALTBRÜCKE" (składany most Dorniera DoFB) zwan take "Faltfestbrücke" (FFB). Koncepcja ta została bardzo pozytywnie przyjta
przez Bundeswehr oraz była doskonalona w latach 1984-1987 do powstania pierwszego
prototypu wykonanego na zlecenie Ministerstwa Obrony RFN. Dalszy rozwój konstrukcji,
przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów [9] i metod obliczeniowych [10] oraz
pozytywne testy skutkowały podpisaniem, we wrzeniu 1994 r., umowy na zakup
10 zestawów mostu. Dostawa zestawów, umoliwiajcych budow mostu o rozpitoci 40 m,
odbyła si w latach 1998-2000. Produkcj mostu zajmuje si niemiecka firma Eurobridge
Mobile Brücken GmbH z Friedrichshafen, która jest zalena od firmy Dornier GmbH, która
z kolei w 2006 r. została zintegrowana z midzynarodow firm European Aerospace and
Defence Company (EADS).
Przsło mostu DoFB składa si z modułowo zbudowanej jezdni wraz z dwigarami
nonymi. Tworz je segmenty najazdowe i rodkowe przsła oraz rampy wjazdowe (krótkie
i długie), a take przsło pomocnicze i belki brzegowe (podpory). Jezdnia mostu jest
całkowicie zamknita. Most o rozpitoci 40 m składa si z 4 segmentów rodkowych przsła
i 2 segmentów najazdowych (rys. 2), ilo zastosowanych segmentów rodkowych okrela
długo mostu. Przsło pomocnicze (rys. 3), o długoci 40 m, składa si równie
z 4 odcinków rodkowych i 2 odcinków najazdowych przsła pomocniczego.
Przsło pomocnicze o przekroju prostoktnym jest elementem umoliwiajcym
wysuwanie konstrukcji nonej mostu na przeszkod. Musi wic by stosunkowo lekkie.
Dlatego te do jego wykonania zastosowano materiały kompozytowe.

Rys. 2. Monta mostu DoFB, segment najazdowy w trakcie podnoszenia i układanie
segmentu na przle pomocniczym
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Przsło zasadnicze składa si z dwóch dwigarów o przekroju skrzynkowym (rys. 2),
otwartym od dołu i usztywnionych poprzecznymi przeponami, połczonych zawiasowo ze
rodkowym pasem jezdni. Do transportu oba dwigary składaj si pod pas jezdni, tworzc
prostopadłocian o wymiarach (2,75 × 1,0 × 7,0 m). Elementy none przseł i belek
podporowych wykonane s ze stopów aluminium łczonych poprzez nitowanie i na ruby.
Segmenty mostowe nakładane s na przsło pomocnicze w stanie rozłoonym (rys. 2),
łczone s razem i nastpnie przy pomocy napdu mostowego przesuwane s w kierunku
przeciwległego brzegu, a na koce pasów dolnych segmentów najazdowych nakładane s na
belki brzegowe. Belki brzegowe s właciwymi podporami mostu i s jedynymi elementami
zetknicia si mostu z gruntem.

Rys. 3. Przsło pomocnicze z belk brzegow i gotowy most z najazdem [13]
Dziki wykorzystaniu modułowej koncepcji konstrukcji nonej i elementów
pomocniczych mona budowa mosty o rónej rozpitoci. Kompletny most o rozpitoci
40 m przewoony jest na pojedzie układajcym i czterech pojazdach transportowych. Do
transportu elementów mostowych uywa si standardowych samochodów ciarowych.
Pierwotnym pojazdem transportowym i podwoziem układacza był MAN A1 (8×8)
o ładownoci 15 t. W dostawach dla innych armii wykorzystywano inne, „miejscowe”
pojazdy. Masa i wymiary pojazdu, z wyjtkiem szerokoci wynoszcej 2,75 m, zgodne s
z niemieckimi przepisami o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych. Przekroczenie
dopuszczalnej szerokoci o około 10% nie stanowi jednak dla pojazdów wojskowych adnego
ograniczenia. Sprzt ten moe si porusza po drogach publicznych równie w czasie pokoju.
Firma EUROBRIDGE oferuje te zestawy o łcznej długoci 54 m, umoliwiajce
jednoczesn budow dwóch mostów w układach: 40 +14, 34 + 20 i 27 +27. Zestaw taki
składa si z dwóch pojazdów układaczy, piciu pojazdów transportowych o ładownoci 15 t
i jednego 10 t pojazdu na wyposaenie.
Moliwo budowy dwóch mostów jest take celem pozostałych mostów wsparcia
opisanych w dalszej czci artykułu. Wymaga to posiadania dodatkowego kompletu
segmentów najazdowych przsła oraz wystarczajcej liczby ramp najazdowych. Zazwyczaj
nie dubluje si pojazdów układaczy, które s najdrosze, co uniemoliwia jednoczesn
budow dwóch mostów, ale i tak zwiksza znacznie efektywno wykorzystania zestawu
w terenie o duej gstoci wskich i rednich przeszkód terenowych.
Dzisiejsze modele DoFB umoliwiaj budow przseł o maksymalnej rozpitoci
46 m pod obcienie MLC 70 T i MLC 110W. Komplet DoFB o długoci 46 m i szerokoci
jezdni 4,4 m jest układany na przeszkodzie terenowej w cigu jednej godziny przez załog
w składzie 6 ołnierzy. Prdko poruszania si po mocie przyjmuje si do 25 km/h.
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W roku 1999 armia polska była zainteresowana kupnem tego mostu. Wojskowy
Instytut Techniki Inynieryjnej opracował na zlecenie MON Wymagania techniczne [11] dla
mostu oraz przeprowadził w Niemczech testy sprawdzajce te wymagania [12]. Testy
wypadły pomylnie, jednak do zakupów nie doszło, a przystpiono do prac nad rozwojem
własnej konstrukcji mostu wsparcia.
Obecnie most DoFB znajduje si take na wyposaeniu armii: Hiszpanii, Austrii2,
Singapuru i Słowenii. Inne kraje, takie jak USA, Wielka Brytania, Szwecja, Rosja stworzyły
własne systemy wykorzystujce zasadnicze załoenia mostu DoFB.
2.2. Most DSB
Most wsparcia DSB (Dry Support Bridge), był opracowany i doskonalony przez
angielsk firm Williams Fairey Enginieering Ltd, która w 2006 r. została przekształcona
w spółk WFEL Ltd3. WFEL rozpoczła produkcj systemów mostowych w roku 1977, po
wygraniu zlecenia Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii na redni most belkowy - Medium
Girder Bridge (MGB). Most DSB powstawał w latach od 1997 do 2003, prace rozwojowe
zakoczyły si kontraktem na dostaw tych mostów dla armii USA.
DSB został pierwotnie opracowany dla armii amerykaskiej jako nastpca mostu
MGB, zaliczanego do mostów wsparcia [14], do zabezpieczenia pokonywania przeszkód
o szerokoci do 40 m. Miał on oznaczenie katalogowe M18 DSB, a normalna nono mostu
dla maksymalnej rozpitoci wynosiła: MLC 70T (gsienicowe) i MLC 96W (kołowe).
Na zlecenie US Army Tank Automotive Command Centre (TACOM), firma WEFL
pracowała nad modernizacj przsła mostu w celu zwikszenia jego rozpitoci do 46 m, bez
zmniejszenia nonoci. Od 2013 r. nowe konstrukcje dostarczane s do USA, a w sumie armia
USA zakupiła ju 108 kompletów DSB. W 2016 r. podpisano kontrakt na modernizacj
97 kompletów do nowych moliwoci [15].
Modernizacja obejmuje dostaw dodatkowego segmentu rodkowego przsła, nowego
przsła pomocniczego. Zestaw modernizacyjny zawiera równie dodatkowe elementy
wzmacniajce pojazd układacza.
Kady nowy komplet M18 DSB składa si z pojazdu układacza Oshkosh M1075
(10×10) wraz z systemem układajcym, holujcego przyczep M1076 z systemem PLS
(Palletized Load System) z elementami przsła pomocniczego oraz trzech ciarówek Common Bridge Transporter - Oshkosh M1077 (8×8), cigncych podobn przyczep
z segmentami przseł i pozostałymi elementami mostu (rys. 4). Przystosowany jest równie
do transportu drog powietrzn przy wykorzystaniu samolotów transportowych typu C − 17
lub C − 5.

Rys. 4. Schemat kompletu mostu M18 DSB, pojazd transportowy CBT Oshkosh M1077
z przyczep M1076 oraz pojazd transportowy IVECO 8×8 [16]
2

W Austrii konstrukcja ta nosi nazw Pionierbrücke 2000.
W 2012 r. firma WFL została kupiona przez niemieck firm Krauss-Maffei Wegmann, która produkuje
midzy innymi mosty szturmowe Leguan.
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Przsło mostu składa si z dwóch aluminiowych dwigarów, w kształcie odwróconej
litery U, połczonych w jedn cało z płyt jezdni, tworzc jezdni o szerokoci 4,3 m.
Pojedynczy moduł dwigara mostu ma długo 6 m, wysoko 1,19 m i szeroko 4,3 m.

Rys. 5. Pojazd układacz z wysunit ram montaow oraz rama montaowa [17]
Do budowy mostu wykorzystuje si pojazd układacz (Launcher), który ma za zadanie
zbudowa ram montaow i wysun na drugi brzeg przeszkody wodnej przsło pomocnicze
z układem suwnic, słucych do transportu elementów mostowych (rys. 5). Most o długoci
46 m moe by zbudowany przez zespół roboczy w sile 8 ołnierzy w czasie do 90 minut
[17], złoenie natomiast zajmuje około 150 minut i moe si odbywa z obydwu stron
przeszkody wodnej.
Komplety mostu DSB znajduj si obecnie take na wyposaeniu armii: Australii,
Szwajcarii i Turcji. Generalnie s to takie same konstrukcje posadowione ewentualnie na
innych rodkach transportu. Tylko w wersji szwajcarskiej jest moliwo wyposaenia
przsła w chodniki z porczami (rys. 6), co podnosi bezpieczestwo eksploatacji
w warunkach wykorzystania w rodowisku cywilnym podczas rónego rodzaju kryzysów.

Rys. 6. Przsło „szwajcarskiej” wersji mostu DSB z chodnikiem i porczami z pojazdem
układajcym na podwoziu IVECO Trakker 10×8
2.3. Most FB 48
Rozwój nowego mostu wsparcia dla sił zbrojnych Szwecji został zapocztkowany
w 1986 r. we współpracy midzy rzdow agencj zaopatrzenia armii (Försvarets
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materielverk, FMV) i stoczni Karlskrona4. Armia potrzebowała nowego typu mostu, który
mógłby pełni funkcje mostu wsparcia i mostu składanego – logistycznego, na stosunkowo
bogatym w przeszkody wodne terenie Szwecji. Według nomenklatury szwedzkiej most
nazwano Krigsbro 5 (KB5), a angielskiej Fast Bridge 48 (FB 48). Rozwój projektu i testy
konstrukcji nadzorowane przez agencj FMV doprowadziły do zamówienia 10 sztuk mostu
w 1993 r., z opcj na kolejne 10 do 20 sztuk.
Most FB 48 posiada przsło modułowe o maksymalnej długoci 48 m, które zapewnia
pokonanie przeszkody o szerokoci do 46 m. Długo przsła moe wynosi od 32 do 48 m,
składa si ono z czterech do szeciu sekcji 8-metrowych o szerokoci 4 m i wysokoci około
1,5 m. Łagodny wjazd na most zapewniaj rampy o długoci 15 m. Komplet mostu
przewoony jest na 6 standardowych samochodach o ładownoci 12 t i jednej naczepie
z urzdzeniem układajcym. Układacz wyposaony jest w układ hydrauliczny zasilajcy
uraw i siłownik przepychajcy moduły przseł. W czasie montau w pierwszej kolejnoci na
przeciwległy brzeg wysuwane jest przsło pomocnicze. Nastpnie na belce ustawia si
segmenty none, łczy je ze sob i wysuwa na drugi brzeg (rys. 7). Całkowity czas montau
mostu wynosi 75 minut przy uyciu załogi siedmioosobowej załogi. Wymagany plac
montaowy to 6 × 30 m.

Rys. 7. Widok wysunitego na przeciwległy brzeg blachownicowego przsła
pomocniczego i kompletnego mostu FB 48 na przeszkodzie (midzy kratowymi
d wigarami przsło pomocnicze) [18]

Rys. 8. Widok konstrukcji segmentu przsła FB 48 i przekrój poprzeczny przsła
pomocniczego (launching beam) [19]

4

Stocznia Karlskrona w 1989 r. została przejta przez firm Kockums AB, nastpnie przez Thyssen Krupp
Marine Systems AB, a w 2014 koncern szwedzki SAAB odkupił znajdujce si w Szwecji zakłady Thyssen
Krupp Marine Systems AB.
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Moduł przsła mostu składa si z dwóch kratowych dwigarów koleinowych
ukształtowanych w kształcie litery "U" z płyt pomostu u góry. Moduł mostu, o wymiarach
8×4×1,5 m, ma mas 5,5 t, a moduł przsła pomocniczego 1,7 t. Pokład wykonany jest z płyty
stalowej S1100 o gruboci 5 mm, usztywnionej przez zimnie uformowane usztywnienia
podłune (rys. 8). Równie dolny dwigar wykonany jest z kształtowników zimnogitych,
natomiast krzyulce w kratownicy wykonane s z prostoktnych kształtowników pustych
S460. Elementy złczy midzysegmentowych wykonane s z 50 mm blach S960. Wszystkie
zasadnicze elementy mostu wykonane s ze stali wysokowytrzymałej o granicy plastycznoci
1100 MPa i udarnoci 40 J przy −40 °C. Poniewa zastosowanie takiej stali nie było objte
obowizujcymi przepisami i w latach 90. było nowoci, konieczne było przeprowadzenie
wielu szczegółowych bada materiałowych. Przeprowadzono rozległe testy elementów
dotyczcych wyboczenia lokalnego i odkształcenia. Przeprowadzono take badania
zmczeniowe i statyczne na spawanych elementach oraz sprawdzono procedury spawania.
Badania te wraz z optymalizacj konstrukcji ze wzgldu na mas, wykazały, e stal
wysokowytrzymała jest materiałem konkurencyjnym wzgldem stopów aluminium.
We wrzeniu 1996 r. firma Kockums AB, jako jeden z dwóch konkurujcych
głównych wykonawców, otrzymała zamówienie od US Army Tank Automotive and
Armaments Command (TACOM) na opracowanie mostu cikiego w ramach programu
Heavy Dry Support Bridge (HDSB). Ostatecznie umowa na HDSB została przyznana
Williams Fairey Engineering Ltd, obecnie WFEL Ltd., na opisany wczeniej most DSB.
Na pocztku 1994 roku, po zakoczonym studium wykonalnoci, FMV rozpoczł
dyskusj nad rozwojem konstrukcji FB 48 ze zdolnoci do budowy wieloprzsłowego mostu
o długoci do 200 m. Przsło miało maksymalnie 32 m rozpitoci, pomidzy dwusłupowymi
podporami porednimi i zapewniało nono do MLC 70. Program nosił nazw Krigsbro 6
lub FB 200. Konstrukcja miała wykorzystywa zasadnicze elementy FB 48: układacz,
segmenty przseł i rampy. W ramach programu badawczego, ju do 1996 r., opracowano
nowy system montau przsła bez wykorzystania przsła pomocniczego oraz system
zintegrowanych podpór [20].

Rys. 9. Most FB 200 na przeszkodzie terenowej i widok wspornikowego montau
segmentów przsła i podpory za pomoc specjalnego układacza [18]
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Przsło montowane jest przy pomocy typowego układacza FB 48, który podaje
segmenty ze rodków transportowych w miejsce budowy. Nastpnie nowy układacz
z urawiem, poruszajc si po pasie górnym przsła, montuje kolejne segmenty i podpory
(rys. 9). Segmenty przsła i podpory dowoone s na specjalnym wózku montaowym.
W fazie montaowej przsło stanowi wspornik montaowy dla układacza i pełni jednoczenie
rol przsła pomocniczego jak w FB 48. Podpory zbudowane s w postaci dwóch słupów
połczonych ze stopami podporowymi. Słupy podpór posiadaj wysoko regulowan
hydraulicznie w zakresie od 2 do 12 m.
Pomimo pomylnego zakoczenia testów, ze wzgldu na redukcj armii i kosztów
obronnych program FB 200 nie został dokoczony i wdroony do szwedzkiej armii.
2.4. Zestaw mostu zmechanizowanego MMK
W 1998 r. biuro projektowe przemysłu maszynowego KBTM5 (
   

    
  ) w Omsku rozpoczło prace nad mostem
zmechanizowanym pod kryptonimem „ ”. Miał on wypełni luk w zdolnoci do
pokonywania rednich przeszkód wodnych. Istniejce mosty zmechanizowane (TMM-3 lub
TMP-6) umoliwiaj szybkie bezporednie przekraczanie długoci kilkudziesiciu metrów,
jednak wymagaj dodatkowych podpór. Zapewniaj one pokonanie stosunkowo płytkich
przeszkód, TMM3 do 3, a TMM6 do 5 m głbokoci. Celem projektu było stworzenie mostu
jednoprzsłowego, który umoliwia tworzenie przeprawy do 40 metrów długoci w rónych
warunkach terenowych. Analizy projektantów KBTM zakładały, e długo taka jest
wystarczajca do pokonania 87-97% przeszkód napotkanych na polu walki.
Prace badawcze nad now konstrukcj zostały zakoczone w 2008 r., a pierwsze
egzemplarze trafiły do armii rosyjskiej w 2013 r. Nowy zestaw mostu zmechanizowanego
MMK (
      !  "  ) posiada moliwo budowy przseł
o długoci 16, 22, 28, 34 lub 41 m lub dwóch mostów o łcznej długoci 60 m [21]. Cały
zestaw mostu składa si z czterech do szeciu pojazdów transportowych6 i jednego do dwóch
pojazdów układaczy. Podstawowa wersja, umoliwiajca budow mostu o długoci 41 m,
składa si z: pojazdu układacza, czterech pojazdów do transportu segmentów przsła
zasadniczego i pomocniczego oraz pojazdu do transportu ramp najazdowych. Podwozie
wszystkich pojazdów stanowi Ural-532361-1012 w układzie 8×8. Konstrukcja przseł
i pojazdu układacza została opatentowana w 2010 r. [22].

Rys. 10. Pojazd układacz (MCM) z zestawu mosty MMK [21]
5

W lipcu 2014 r. KBTM został połczony i przemianowany na „#   ”, a od roku 2010 naley do
koncernu $"% & '
6
Róne wersje składu zestawu podaje strona producenta http://www.kbtm-omsk.ru/node/239 i katalog koncernu
właciciela http://www.uvz.ru/data/  "   '(  
  ) $%&.pdf
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Pojazd układajcy (
  )    – *) składa si z podwozia
i osprztu roboczego (rys. 10), który obejmuje:
 mechanizm układania przsła pomocniczego na przeszkodzie;





uraw ładujcy;
wcigark;
agregat hydrauliczny z wyposaeniem;
podpory stabilizujce układacz.

Monta mostu opiera si na zupełnie innej procedurze montaowej ni dla
dotychczasowych mostów rosyjskich. Procedura ta jest zbliona do niemieckiego mostu
DoFB wykorzystujcego przsło pomocnicze. W pierwszym etapie montuje si i wysuwa na
przeszkod, za pomoc wcigarki i systemu hydraulicznego, sze segmentów przsła
pomocniczego. Nastpnie, za pomoc mechanizmu układania i wcigarki, sze segmentów
przsła nasuwane jest po przle pomocniczym na przeciwległy brzeg (rys. 11).

Rys. 11. Widok segmentów mostu i przsła pomocniczego w połoeniu transportowym
oraz monta segmentów przseł MMK na przle pomocniczym [21]
Konstrukcj non przsła stanowi dwa stalowe dwigary blachownicowe
o trójktnym przekroju poprzecznym, połczone płyt midzykoleinow. W połoeniu
transportowym segmenty przsła maj szeroko 3,3 m, a po rozłoeniu na przeszkodzie
- 4 m. Nono mostu wynosi 60 ton, przy prdkoci przejazdu do 20km/h, a przy
ograniczeniu prdkoci do 5 km/h – 80 ton. Praktyczna przepustowo mostu wynosi od 340
do 380 pojazdów na godzin. Najwiksz zalet MMK jest tempo budowy, 11-osobowa
załoga buduje 40 metrowy most w cigu 60 minut.
Po raz pierwszy publicznie most został pokazany na midzynarodowej wystawie
Armia 2016 w Kubince niedaleko Moskwy i zaoferowany kontrahentom zagranicznym.
2.5. Mosty wsparcia w trakcie prac rozwojowych
Siły zbrojne Wielkiej Brytanii take s w trakcie prac nad wymian i uzupełnieniem
mostów systemu BR 90, który powstawał w latach osiemdziesitych ubiegłego wieku.
Zwikszona masa pojazdów armii oznacza, e zestaw mostowy BR90 wymaga modernizacji
przseł oraz wymiany przestarzałych rodków ich transportu. Od 2014 roku brytyjska armia
pracuje nad okreleniem drogi do modernizacji lub potencjalnego zastpienia urzdze
mostowych BR90. Program ten nazwano TYRO Project, jego głównym celem jest
wprowadzenie do eksploatacji nowego systemu mostowego w 2022 r. Bdzie on musiał
zaspokoi potrzeby armii przynajmniej do 2040 r.
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Pierwsz faz programu – analizy i oceny wstpne – realizował w 2016 r. BAE
Systems, nastpnie w kwietniu 2017 r. ogłoszono przetarg na realizacj projektu nowych
mostów TYRO [23]. Wybór realizatora projektu planowany jest na 2019 r.
Projekt TYRO zakłada dostarczenie nowych mostów szturmowych (Close Support
Bridge) i wsparcia (General Support Bridge) w miejsce istniejcych mostów systemu, BR90.
Załoono take moliwo modernizacji mostów obecnego systemu ze zwikszeniem
nonoci mostów do klasy MLC 100 dla pojazdów gsienicowych. Most wsparcia powinien
zapewnia długo przsła co najmniej 30 m z moliwoci pokonania przeszkody 60 m
z wykorzystaniem dodatkowego osprztu [23].
Najpowaniejszym oferentem jest BAE Systems które planuje projektowanie
i produkcj nowego systemu wspólnie z General Dynamics [24, 25]. W zakresie mostu
wsparcia, BAE proponuje popraw zdolnoci istniejcego General Support Bridge (GSB) do
rozpitoci 44 m, poprzez zestaw do wzmacniania mostu (rys. 12) oraz moliwo budowy
mostów dwuprzsłowych do 62 m, z podpor pływajc lub sztywn. Prototypy przseł
znajduj si w fazie testów [26].

Rys. 12. Budowa mostu GSB z widocznym pod przsłem systemem wzmacniajcym [26]
W Polsce prace badawcze nad projektem nowego mostu wsparcia, o rozpitoci
minimum 40 m, rozpoczto w 2008 r. Projekt rozwojowy pt. „Mobilny most składany MLC
70/110 do pokonywania rednich przeszkód wodnych i terenowych” jest realizowany przez
Orodek Badawczo-Rozwojowy Urzdze Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. [27, 28].
W ramach prowadzonego projektu opracowano zestaw mostu pod nazw MS-40,
którego zasadniczym elementem jest pojazd układacza zbudowany na specjalnej naczepie.
Układacz wyposaony jest w uraw, przeznaczony do podejmowania segmentów przseł
pomocniczych i głównych mostu, oraz mechanizm układajcy, przeznaczony do rozkładania
oraz składania mostu nad przeszkod. Wszystkie elementy konstrukcyjne przseł
i wyposaenia mostu transportowane s na naczepach jednego typu, kompatybilnych
z cignikami siodłowymi naszego wojska.
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Segmentowe przsło none wykonane jest ze stali wysokowytrzymałej w postaci
dwudwigarowych skrzynek o przekroju trapezowym z płyt midzykoleinow. Maksymalna
długo przsła wynosi 45,5 m. Segmenty skrajne posiadaj podpory i łcz si z rampami
najazdowymi najazdami o długoci do 12 m. Klasa nonoci mostu wynosi MLC 70 dla
pojazdów gsienicowych i MLC 110 dla kołowych, przy dopuszczalnej prdkoci 20 km/h.
Szeroko jezdni wynosi 4,5 m, a w połoeniu transportowym 3,0 m. Projekt MS-40 jest
obecnie w fazie kocowych procedur odbiorczych MON, powinien on wypełni luk midzy
mostami szturmowymi a przestarzałymi konstrukcjami mostów składanych typu DMS-65.
3.

POSUMOWANIE

W nowoczesnych armiach zauwaana jest tendencja do zacierania si rónic midzy
klasycznymi mostami wsparcia a mostami składanymi. Przykładem takich rozwiza s
mosty wsparcia: niemiecki DoFB (Dornier Folding Bridge) i angielski DSB (Dry Support
Bridge) produkowany dla armii USA, a take japoski Type 07, które posiadaj przsła
o rozpitoci ok. 45 m i nonoci klasy MLC 70 T. Podobn charakterystyk bdzie miał
polski MS-40. Zasadniczym problemem jest cigły wzrost wymaganej nonoci mostów.
W cigu ostatnich 5 lat wymaganie nonoci wzrosło do minimum klasy MLC 80T,
a w najnowszym angielskim programie wymaganie to osignło MLC 100T [25].
Zawsze przy opracowywaniu zdolnoci nowego sprztu mostowego brane s pod
uwag nastpujce wymagania krytyczne: mobilno (w sensie zdolnoci własnej do
pokonywania trudno przejezdnego terenu), zdolno do transportu rónymi rodkami,
nono, długo przsła oraz zdolno do przetrwania. Wymagania te s zrónicowane
w zalenoci od funkcji, jak dany most ma spełni w zabezpieczeniu mobilnoci wojsk.
Most wojskowy składa si z: konstrukcji przsłowej (ewentualnie z podpor), systemu
układajcego (układacza), podwozia systemu układajcego oraz rodków do transportu
konstrukcji przsłowej i elementów wyposaenia. Projektowanie takiego systemu mostu
wojskowego jest zdecydowanie odmiennym procesem od projektowania mostów cywilnych.
Klasyczna optymalizacja konstrukcji przsła dotyczy osignicia maksymalnej
nonoci dla załoonej rozpitoci przsła przy minimalnym zuyciu/wykorzystaniu
masy/przekroju materiału konstrukcyjnego. Przy konstruowaniu mostów wojskowych jest
inaczej, poniewa o przyszłych moliwociach eksploatacyjnych konstrukcji w znacznym
stopniu decyduj rodki transportowe i układajce konstrukcj. Wykorzystanie
standardowych lub dedykowanych rodków transportowych, ogranicza i narzuca gabaryty
oraz mas elementów składowych konstrukcji mostowej. Podział konstrukcji na moduły
montaowe musi uwzgldnia nono pojazdów transportujcych oraz zdolnoci układacza
w poszczególnych fazach montaowych.
Projektujc most wsparcia, naley wzi pod uwag jego wymagan nono oraz
długo przsła. Podział konstrukcji nonej przsła na podłune elementy montaowe zaley
od długoci rodka transportowego, a sposób podziału poprzecznego - od dopuszczalnej
szerokoci i wysokoci rodka transportowego w ruchu drogowym. Dopuszczalna szeroko
transportowa dla pojazdów cywilnych, wynoszca 3 m, jest zazwyczaj przekraczana, jedynie
wysoko transportowa (4 m), rzadziej (np. francuski EFA - Engin de Franchissement de
I'Avant - 4,09 m). W projekcie wojskowym nie powinno si ogranicza wymaganiami
cywilnymi, które nie gwarantuj osignicia celu i uniemoliwiaj powstanie rozwizania
o odpowiednim stosunku koszt - efekt. Wyjtkowo „działa i potrzeb wojennych” powinna
dopuszcza odstpstwa od wymaga cywilnych na rzecz zaspokojenia funkcji militarnych
sprztu wojskowego, w tym mostowego. Przy narzuconym wzrocie nonoci mostów nie jest
moliwe trzymanie si starych wymaga transportowych. Nawet zastosowanie nowoczesnych
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stopów aluminiowych bd kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknami
wglowymi (lub innymi) nie spowoduje znacznego zmniejszenia przekrojów elementów
nonych przsła i układacza, koniecznych dla zaprojektowania mostu pod nowe obcienia.
Naley jeszcze raz podkreli, e mały gabaryt transportowy to mały/krótki element
konstrukcyjny, wymagajcy wikszej liczby elementów i operacji montaowych (czasu)
potrzebnych do zmontowania długiego i odpowiednio wytrzymałego przsła. Trudne
i nieefektywne bdzie poszukiwanie nowych rozwiza konstrukcyjnych, zapewniajcych
du nono i rozpito przseł, zaprojektowanych do transportu na standardowych
pojazdach z cywilnymi ograniczeniami.
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SUPPORT BRIDGES
PART 1 - EUROPEAN SUPPORT BRIDGES WITH A SPAN OF 40 m

Abstract. The article presents European bridges designed to act as support bridges, which can also serve
as line-of-communication bridges. The designs presented enable construction of bridges with a span of at least
40 m for MLC 70 class tracked loads. Tactical and technical specifications of the individual designs are presented.
Particular attention is paid to the construction materials for essential components, structural design, assembly
process, logistic systems of transport and deployment.
Keywords: military bridge, support bridge, bridge layer, bridge span, launching beam.

