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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono analizę możliwości oceny ryzyka eksploatacji obiektów komunikacyj-
nych w świetle zagrożeń infrastruktury mostowej. Założono, że obiekty mostowe pełnią kluczową 
rolę w infrastrukturze komunikacyjnej i to dla nich dokonano przykładowej oceny. Analizie pod-
dano stalowe wojskowe mosty składane. Zaprezentowano autorską metodę analizy jednego 
z ważniejszych czynników ryzyka, który może wystąpić podczas eksploatacji mostów, a mia-
nowicie czynnik ryzyka zmęczeniowego. Założono, że w dalszym etapie badań zostanie prze-
prowadzona gruntowna identyfikacja i kwantyfikacja innych czynników ryzyka (poza czynnikiem 
zmęczeniowym). 
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A b s t r a c t  

The paper presents the analysis of risk assessment of transport objects exploitation in view of 
bridge infrastructure threats. It was assumed that bridge objects  perform the key function in the 
transport infrastructure and so the sample assessment was made for them. The analysis was 
conducted on military steel assembled bridges. The paper presents an original method of the 
analysis of one of the major risk factors which may occur during the exploitation of the bridge, 
namely the fatigue risk factor. It was assumed that at the further stage of the research the detailed 
identification and quantification of other risk factors (except the fatigue risk) will be conducted. 
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1. Wstęp 

Zarządzanie eksploatacją wojskowych obiektów komunikacyjnych powinno zawierać 
w sobie takie elementy, jak: planowanie eksploatacji, podejmowanie decyzji eksploatacyj-
nych, monitorowanie eksploatacji oraz organizowanie remontów i napraw. Prawidłowe, 
a wręcz pożądane, wydaje się wprowadzenie zasady uwzględniania w tym procesie czynni-
ków ryzyka, które mogą zakłócić prawidłową eksploatację obiektów. Aby jednak uwzględ-
niać czynniki ryzyka, należy zastosować metodę jego oceny. W związku z tym, że obecnie 
taka metoda nie istnieje, w materiale zaproponowano metodę autorską. Na tym etapie badań 
analizie poddane zostały mosty wojskowe.  

Ze względu na rodzaj konstrukcji mosty wojskowe można podzielić na mosty zmecha-
nizowane (tzw. towarzyszące), pływające, składane, prowizoryczne i kombinowane.  

W pracy [6] podaje się, że rozpiętość przęseł obiektów mostowych położonych w cią-
gach dróg publicznych w przeważającej większości (ok. 75%) nie przekracza 21 m, Można 
zatem stwierdzić, że konstrukcje wojskowe w pełni mogą zabezpieczyć przekraczanie cie-
ków lub małych i średnich rzek.  

W niniejszym artykule autorzy szczególną uwagę chcą poświęcić konstrukcjom składa-
nym typu DMS-65 i MS-54, których przykładowe zastosowania zaprezentowano na fot. 1 
[14]. Są one często wykorzystywane na potrzeby komunikacji cywilnej.  

a) b) 

          
c) d) 

         
Fot. 1. Przykład zastosowania mostu składanego: a), b) DMS-65, c), d) MS-54 [14]  

Photo. 1. Example of a assembled bridge application: a), b) DMS-65, c), d) MS-54 [14] 
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W monografii [6] dokonano klasyfikacji składanych drogowych obiektów mostowych 
według standardów NATO. W tabeli 1 przedstawiono klasy obciążenia MLC dla składa-
nych drogowych konstrukcji mostowych. Używany skrót MLC oznacza wojskową klasę 
pojazdów (obiektów mostowych), opisaną szczegółowo w pracach [8 i 13]. 

Most DMS-65 należy zakwalifikować pod klasę obciążenia MLC70, przy czym analizy 
tej dokonano dla przęsła o długości 33,0 m w układzie podstawowym, tj. jako przęsło dwu-
dźwigarowe z jezdnią dolną o szerokości 4,20 m, w którym dźwigar składa się z prze-
strzennej kratownicy i dwóch płaskich kratownic.  

W przypadku mostu MS-54 przy ruchu jednokierunkowym, zarówno dla pojazdów ko-
łowych, jak i gąsienicowych, można przyjąć dopuszczalną klasę obciążenia MLC 65. Dla 
tej konstrukcji obliczenia wykonano dla przęsła o schemacie belki swobodnie podpartej 
o długości 35 m. J. Rymsza w pracy [6] wyraźnie jednak podkreślił, że o jej klasie 
obciążenia MLC decyduje nośność poprzecznicy. 

T a b e l a  1  

Klasy obciążenia MLC składanych drogowych konstrukcji mostowych [6] 

Konstrukcje 
mostowe 

Ruch jednokierunkowy Ruch dwukierunkowy Nacisk osi 
pojazdu 

kołowego 
pojazdy 
kołowe 

pojazdy 
gąsienicowe 

pojazdy 
kołowe 

pojazdy 
gąsienicowe 

MLC MLC MLC MLC [kN] 
MS-54 40 30 65 65 120 

DMS-65 – – 70 70 100 
WD-80 53 52 84 74 120 

L-18 49 40 89 60 120 
 
Identyfikacja ryzyka eksploatacji wojskowych obiektów komunikacyjnych polega na 

specyfikacji i hierarchizacji potencjalnych zagrożeń, które mogą utrudnić lub uniemożliwić 
transport. Poprawna specyfikacja i trafny opis ilościowy czynników ryzyka wpływa na 
efektywność oceny ryzyka eksploatacji obiektu budowlanego. Pozwala to na uniknięcie lub 
zmniejszenie problemów w czasie realizacji przedsięwzięć logistycznych. 

Zagrożenia występujące podczas eksploatacji mostów wojskowych można podzielić na 
dwie zasadnicze grupy [10, 11]. Grupa I to zagrożenia, na które może mieć wpływ projek-
tant (przeciążenie, zmęczenie materiału, nagłe hamowanie, zatory lodowe). Grupa II to 
zagrożenia czynnikami ryzyka, których uwzględnienie w fazie projektowania jest trudne do 
jednoznacznej identyfikacji. Można do niej zaliczyć np. eksplozję materiałów wybucho-
wych, katastrofę środka transportu, pożary, ataki terrorystyczne. 

Założono, że analiza ilościowo-jakościowa sprzętu będącego na wyposażeniu sił 
zbrojnych umożliwia zmniejszenie ryzyka wystąpienia wybranych grup uszkodzeń 
w obiektach mostowych.  

Obiekty komunikacyjne, a zwłaszcza mostowe, ze względu na swoją specyfikę eks-
ploatacyjną, narażone są w wysokim stopniu na procesy starzenia, a w szczególności na 
wpływy obciążeń zmęczeniowych [2].  
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2. Procesy zmęczeniowe w wojskowych obiektach mostowych 

W literaturze przedmiotu często wytrzymałość zmęczeniowa definiowana jest jako za-
kres naprężeń normalnych ΔσR, które występując cyklicznie w przewidzianym okresie 
eksploatacji obiektu nie spowodują, zakładając odpowiednio wysoki poziom prawdopodo-
bieństwa,  uszkodzenia ich elementów konstrukcyjnych. 

W Eurocode 3 [3] wytrzymałości zmęczeniowe różnych kategorii karbów zostały 
przedstawione na wykresie Δ R Nσ −  (N – liczba cykli obciążenia) jako krzywe w skali 
podwójnie logarytmicznej z odpowiadającymi im wartościami Δ R  dla wybranej kategorii 
zmęczeniowej przy dwóch milionach cykli naprężeń. W przypadku określonej kategorii 
karbu występującego w wybranym elemencie konstrukcyjnym jego wytrzymałość zmęcze-
niową należy określać według wzoru (1) 

 6Δ Δ 2 10m m
R R CNσ ≤ σ ⋅   (1) 

w których: 
ΔσC – wytrzymałość zmęczeniowa normatywna dla N = 2 · 106 cykli obciążeń, 

dla odpowiedniej kategorii zmęczeniowej, przy czym ΔσC należy 
przyjmować w zależności od występującego typu karbu; 

m – współczynnik nachylenia krzywych zmęczeniowych, równy 3 dla N ≤ 
5×106; 

NR – równoważna zastępcza liczba cykli o zakresach naprężeń pochodzących 
od ruchomych obciążeń normowych (parametr eksploatacyjnego widma 
naprężeń). 

Wartości eksploatacyjnego widma naprężeń NR w przypadku obiektów mostowych za-
leżą od rodzaju drogi, w ciągu której położony jest rozważany obiekt mostowy oraz rodzaju 
elementu konstrukcyjnego mostu i jego długości. 

Naukowcy z Wielkiej Brytanii, USA i Niemiec opracowali trójstronne porozumienie 
dotyczące szczegółowych zasad projektowania mostów wojskowych i ich badania podczas 
prób odbiorczych [15]. Interesujące są rozwiązania problematyki zmęczenia w konstruk-
cjach wojskowych (stalowych) obiektów mostowych, gdyż łączą one w sobie bogate do-
świadczenia trzech sygnatariuszy tego porozumienia (Wielka Brytania, USA i Niemcy) i są 
zgodne z hipotezą Palmgrena–Minera. Hipoteza ta zakłada według [12], że wielkość po-
wstałego w elemencie uszkodzenia Δi przy naprężeniu o amplitudzie σi (na i-tym poziomie 
naprężeń) jest równa stosunkowi liczby cykli tego obciążenia ni do całkowitej liczby cykli 
niszczących Ni, i może być zaprezentowana w formie wyrażenia (2) 

 i
i i i

i

n
n N

N
∆ = ≤  (2) 

Jeżeli następuje zmiana amplitudy obciążenia, to oblicza się kolejne częściowe uszko-
dzenie elementu odpowiadające nowemu poziomowi naprężeń, przy czym wielkości Ni 
odczytywane są z wykresu σ – N [12]. Stąd całkowite uszkodzenie elementu D jest okre-
ślone wzorem 
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i i i

n
D

N
= ∆ =∑ ∑  (3) 

Na podstawie opracowania [15] określamy, że wymagana trwałość mostów wojsko-
wych jest wyrażana jako określona liczba przejazdów n maksymalnej klasy obciążenia przy 
najdłuższej rozpiętości teoretycznej mostu lub określona liczba rozłożeń i złożeń przęsła 
(4). Można opisać ją nierównością 

 1 1 2 2

1 1 2 2

(σ )(σ ) (σ )
.... 1

(σ ) (σ ) (σ )
i i

i i

nn n
N N N

+ + + ≤   (4) 

gdzie naprężenie σi i trwałość zmęczeniowa Ni pochodzą z danych obciążeń MLC/ 
rozpiętości (różne długości przęsła), nad którymi odbywają się przejazdy.  

Zgodnie z tym, co zapisano w [10 i 11], czynnik zmęczenia w mostach (w tym również 
wojskowych) zależy jednocześnie od wartości naprężeń występujących w elemencie 
(a właściwie zakresu tych naprężeń) i od częstotliwości występowania tego obciążenia. Na 
tej podstawie można wyciągnąć wniosek, że prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia 
zmęczeniowego należy uzależnić bezpośrednio od klasy MLC przyjętej na etapie projekto-
wania wytrzymałościowego.  

3. Idea analizy ryzyka eksploatacji wojskowego obiektu mostowego 

Założono, że ryzyko eksploatacji obiektu mostowego obliczamy na podstawie zależno-
ści [11] 

 
m

KW
R

mi

i
∑
=

== 1
ii

 (5) 

gdzie:  
Wi – czynniki ryzyka, np. czynnik zmęczeniowy Wz,  
Ki – konsekwencja wystąpienia danego czynnika, 
m – liczbą czynników. 

Autorzy proponują wprowadzenie czynnika ryzyka zmęczeniowego Wz, przyjmującego 
wartości od 0 do 1, świadczącego o możliwości wystąpienia pęknięć zmęczeniowych eli-
minujących obiekt mostowy z dalszej eksploatacji [10].  

Wielkości czynnika ryzyka zmęczeniowego Wz można określić ze wzoru: 

 
i

=

z_MLC _
=1

( )
i

i n

z z N
i

W W W= ∑  (6) 

gdzie: 
Wz_MLC – współczynnik bezpośrednio zależny od klasy obciążenia (masy pojazdu), 
Wz_N  – współczynnik uwzględniający liczbę pojazdów z przyjętej klasy MLC 

w ogólnym widmie obciążenia, 
n – liczba rodzajów pojazdów w widmie obciążenia. 
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W pracach [10, 11] przyjmowano liniową zależność wartości naprężeń występujących 
w konstrukcji od wielkości przenoszonego obciążenia. Założenie to było jednak możliwe 
do zaakceptowania jedynie dla wojskowych obiektów mostowych o większych rozpięto-
ściach (tj. ok. 20–30 m), takich jak przęsła mostów składanych. 

Natomiast w przypadku mostów niskowodnych (długość przęseł ok. 5 m) dla wyższych 
klas obciążenia MLC (czyli występowania pojazdów wieloosiowych) założenie to zaniżało 
znacznie wartość współczynnika Wz_MLC. Stąd autorzy proponują, aby współczynnik Wz_MLC 
przyjmować z zależności: 

 _MLC
P

z
M

M
W

M
=  (7) 

gdzie: 
MM  i MP to maksymalne wartości momentu zginającego w przęśle od obciążenia 
odpowiadającego odpowiednio klasie MLC mostu i aktualnie rozważanego pojazdu 
(dla konkretnej długości analizowanego przęsła).  

Wynika to z faktu, że w przypadku gdy po przęśle przemieszczają się tylko pojazdy 
o klasie MLC równej klasie MLC analizowanego przęsła, wówczas w jego elementach kon-
strukcyjnych występują znaczne wartości naprężeń, natomiast pojazdy o niższych klasach 
wywołują naprężenia, które mają proporcjonalnie mniejszy wpływ na jego trwałość zmę-
czeniową.  

Ze względu na konieczność wielokrotnego przeprowadzenia obliczeń wartości mo-
mentu zginającego w przęśle analizowanego mostu autorzy artykułu proponują korzystanie 
z aplikacji komputerowej opracowanej w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. 
gen T. Kościuszki, a szeroko opisanej m.in. w pracy [1]. Okna dialogowe omawianego 
programu zaprezentowano na rys. 1. Aplikacja ta umożliwia analizę zarówno pojazdów 
gąsienicowych, jak i kołowych dla przęsła pojedynczego (o schemacie statycznym belki 
wolnopodpartej) w zakresie długości od 0 do 35 m. Zgodne z zapisami STANAGU 2021 
wojskowa klasa obiektu mostowego powinna być określona przy obciążeniu hipotetycz-
nymi pojazdami poruszającymi się w kolumnie, a punkty styku z podłożem sąsiednich 
pojazdów powinny być oddalone od siebie o 30,5 m (100 stóp) [8]. Zatem przyjęcie poje-
dynczego przęsła o długości 35 m jest w pełni wystarczające.  

Na rys. 2 zaprezentowano uogólniony rozkład pojazdów wojskowych występujących 
w strukturach organizacyjnych wojska.  

Współczynnik Wz_N  można obliczyć, korzystając z wykresu zaprezentowanego na rys. 2 
i z zależności 

 
_

1

( )

( )

x
z N i n

i
i

f Q
W

f Q
=

=

=
∑

 (8) 

gdzie x jest analizowaną klasą MLC pojazdu.  
Przyjęcie takiego sposobu określania współczynnika Wz_N powoduje uwzględnienie pro-

centowego udziału pojazdów analizowanej klasy obciążenia w całościowym widmie obcią-
żenia konstrukcji.  
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Na tym etapie badań autorzy proponują, aby w przypadku mostów wojskowych podczas 
określania współczynnika konsekwencji Ki uwzględniać długość przęsła, liczbę dźwigarów 
i rodzaj konstrukcji przęsłowej (tj. przęsło z jazdą dołem lub jazdą górą).  

 
 

 
Rys. 1. Okna dialogowe aplikacji komputerowej Stanag 2021 – wersja 1.0: a) wprowadzanie danych, 

b) wybór opcji programu, c), d), e) wyniki obliczeń, w tym w formie graficznej (d)  
i tabelarycznej (e) 

Fig. 1. Dialogue windows in computer application Stanag 2021 – 1.0 version: a) entering data,  
b) selection of software options, c), d), e) calculation results including the graphic form (d)  

and the tabular form (e) 
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Autorzy proponują, aby współczynnik konsekwencji Ki określać z zależności 

 iiii PNLK ××=  (9) 

gdzie: 
Li – współczynnik zależny od długość przęsła obliczany z zależności 

 
35i

lL =  (10) 

gdzie: 
L – długość przęsła. 
Ni – współczynnik zależny od liczby dźwigarów w przęśle obliczany z zależności: 

 
d

N 2
i =  (11) 

gdzie: 
D – ilość dźwigarów w przęśle. 
Pi – współczynnik zależny od konstrukcji przęsła, uwzględniający możliwość 
szybkiego wykrycia uszkodzenia oraz jego naprawy. Proponuje się przyjmować Pi 
równe: 
– 0,60 dla przęseł z jazdą dołem,  
– 0,80 dla przęseł z jazdą górą, 
– 1,00 dla przęseł, w których podłużnice są elementem nośnym konstrukcji, narażo-

nym, na występowanie znacznych wartości naprężeń, jak np. most składany MS-
54 [6]. 

O ile współczynniki uwzględniające długość przęsła Li i liczbę dźwigarów Ni są łatwe 
do zdefiniowania w formie wyrażenia matematycznego, gdyż odnoszą się bezpośrednio do 
tych parametrów przęsła, o tyle współczynnik uwzględniający rodzaj konstrukcji przęsła  Pi 
przyjmowany jest w sposób intuicyjny, na podstawie wiedzy i doświadczenia autorów 
artykułu. 

 
Rys. 2. Rozkład pojazdów wojskowych występujących w strukturach organizacyjnych [10] 

Fig. 2. Distribution of vehicles in the military organisational structures [10] 
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4. Praktyczne zastosowanie omawianej metody 

W tab. 2 zaprezentowano charakterystykę hipotetycznych pojazdów, zarówno koło-
wych, jak i gąsienicowych, wchodzących w skład analizowanej struktury organizacyjnej 
wojska, którą zaprezentowano na rys. 3.  

T a b e l a  2  

Charakterystyka pojazdów wchodzących w skład analizowanej struktury 
organizacyjnej  

Oznaczenie

Pojazdy kołowe 
 

Pojazdy gąsienicowe 
 

Klasa 
MLC* 

P1 P2 P3 L1 L2 B Qp Bp Sp
[kN] [m] [kN] [m] 

Star 30 30 30 2,97 1,25 2,50 – – – 11 
Jelcz 60 90 – 4,10 – 2,60 – – – 18 
TRI – – – – – – 132 2,86 3,70 15 

PTS–M – – – – – – 227 3,28 5,10 25 
BAT–M – – – – – – 275 3,15 3,84 33 
PT–91 – – – – – – 460 3,37 4,27 51 

Leopard – – – – – – 620 3,70 5,80 68 
* Dla długości przęsła od 5 do 35 m. 
 

 
Rys. 3. Liczba i rodzaj pojazdów występujących w analizowanej strukturze organizacyjnej  

(przyjęte widmo obciążenia) 

Fig. 3. Number and type of vehicles in the analysed organisational structure (assumed load spectrum) 
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W tab. 3 przedstawiono wyniki obliczeń wartości współczynnika zmęczeniowego Wz 
dla mostu DMS-65, natomiast w tab. 4 wyniki obliczeń dla mostu MS-54.   

T a b e l a  3  

Wyniki obliczeń współczynnika zmęczeniowego Wz dla mostu DMS-65 

Oznaczenie 
Liczba 

pojazdów Wz_N 
MP 

[kNm] 
MM 

[kNm] 
Wz_MLC Wz_i Wz 

Star 3000 0,29 695,50 4974,94 0,14 0,04 

0,29 

Jelcz 1500 0,15 1117,50 4974,94 0,22 0,03 
TRI 2000 0,19 1039,50 4876,01 0,21 0,04 

PTS-M 2400 0,23 1730,88 4876,01 0,35 0,08 
BAT-M 400 0,04 2165,63 4876,01 0,44 0,02 
PT-91 800 0,08 3565,00 4876,01 0,73 0,06 

Leopard 200 0,02 4727,50 4876,01 0,97 0,02 

Tabe la  4  

Wyniki obliczeń współczynnika zmęczeniowego Wz dla mostu MS-54 

Oznaczenie 
Liczba 

pojazdów Wz_N 
MP 

[kNm] 
MM 

[kNm] 
Wz_MLC Wz_i Wz 

Star 3000 0,30 742,50 4986,72 0,15 0,04 

0,30 

Jelcz 1500 0,15 1192,50 4986,72 0,24 0,04 
TRI 2000 0,20 1105,50 4832,81 0,23 0,05 

PTS-M 2400 0,24 1844,38 4832,81 0,38 0,09 
BAT-M 400 0,04 2303,13 4832,81 0,48 0,02 
PT-91 800 0,08 3795,00 4832,81 0,78 0,06 

 
Analiza danych zaprezentowanych w tabelach 3 i 4 wykazała, że w obu przypadkach 

współczynnik zmęczeniowy przyjmował wielkości na poziomie ok. 0,30. Należy jednak 
podkreślić, że w analizowanym zadaniu w przypadku mostu MS-54 jego widmo obciążenia 
nie uwzględniało pojazdów oznaczonych jako Leopard, gdyż ich klasa obciążenia MLC68 
przekraczała klasę mostu, tj. MLC 65. Mimo że liczba pojazdów przemieszczających się po 
moście zmniejszyła się o 200 szt. (tj. ok. 1,95%), to jednak naprężenia, jakie wywoływały 
one w konstrukcji MS-54 były większe niż w konstrukcji DMS-65, co wpłynęło na wartość 
obliczanego współczynnika zmęczeniowego Wz. 

Wartości współczynnika konsekwencji Ki zarówno dla DMS-65, jak i MS-54 obliczono 
z wzorów (9–11): 
– KDMS-65 = 0,94 · 1,00 · 1,00 = 0,94, 
– KMS-54 = 1,00 · 1,00 · 1,00 = 1,00 

W następnej kolejności określono wartość ryzyka eksploatacji obiektu mostowego obli-
czoną z zależności (5), a uwzględniającą w tym przypadku tylko współczynnik zmęcze-
niowy:  
– RDMS-65 = 0,29 · 0,94 = 0,27, 
– RMS-54 = 0,30 · 1,00 = 0,30. 
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Otrzymane wartości ryzyka eksploatacji obiektu mostowego są przybliżone, ponieważ 
w analizach uwzględniono tylko mosty składane, a więc obiekty o podobnej konstrukcji. 
Aby w lepszy sposób zobrazować zalety proponowanej metody oceny ryzyka wystąpienia 
pęknięć zmęczeniowych w konstrukcjach mostów wojskowych, autorzy zamierzają 
przeanalizować również konstrukcje mostów towarzyszących oraz niskowodnych 
wykonanych z kształtowników stalowych. Opracowanie diagramów umożliwiających 
ocenę ryzyka wystąpienia pęknięć zmęczeniowych w tego typu konstrukcjach będzie miało 
zastosowanie w pododdziałach inżynieryjnych bezpośrednio odpowiedzialnych za ich 
eksploatację. 

5. Podsumowanie  

W artykule przedstawiono analizę czynnika ryzyka zmęczeniowego, który ma znaczny 
wpływ na trwałość wojskowych obiektów mostowych, a więc i na strategię zarządzania ich 
eksploatacją.  Analiza została przeprowadzona na przykładzie wybranego rodzaju obiektu 
mostowego, stosowanego w wojsku, w celu zaprezentowania użytkowych walorów metody 
opracowanej przez autorów. Jednak pełny obraz problematyki dotyczącej analizy ryzyka 
zostanie przedstawiony po identyfikacji i kwantyfikacji pełnej listy czynników ryzyka, 
które mogą zagrozić prawidłowej eksploatacji obiektu mostowego. Autorzy zakładają za-
tem specyfikację i kwantyfikację innych czynników ryzyka w dalszym etapie prowadzo-
nych badań.  Ponadto dalsze badania umożliwią hierarchizację czynników ryzyka i odpo-
wiedź na pytanie, które z nich stanowią zasadnicze zagrożenie w eksploatacji wojskowych 
obiektów komunikacyjnych. 
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