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Most wsparcia logistycznego Mabey 

     Zbudowany na sukcesie mostu Baileya  
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Możliwości  

Most został zaprojektowany do przepraw wojskowego 

sprzętu o klasie obciążenia MLC 80 (gąsienicowe) i MLC 

110 kołowe (MLC80T/ MLC110W) na pojedynczym 

przęśle o rozpiętości odpowiednio 60 i 51 m. Dodatkowe 

elementy, kratownice brzegowe, belki oraz poprzecznice  są   

w komplecie mostu, co umożliwia jego budowę na brzegu 

o ograniczonej nośności gruntu. Regulowany system ramp 

zapewnia łagodny wjazd i zjazd na mostu, również  

najcięższym jednostkom sprzętu wojskowego i pojazdów 

cywilnych z niewielkim prześwitem. Wszystkie elementy 

mostu mogą być transportowane pojazdami z hakowym 

systemem załadowczym  DROPS/PLS lub w kontenerach 

ISO. Możliwy jest transport śmigłowcami jako ładunki 

podwieszone. Konstrukcja umożliwia budowę mostów  

wieloprzęsłowe na podporach pływających -

pontonach  o dowolnej długości. 

Przeznaczenie  

Zasadniczym zadaniem mostu wsparcia logistycznego 

jest zapewnienie nośności istniejących obiektów  na  

głównych drogach zaopatrzenia celem zapewnienia 

mobilności najcięższemu sprzętowi wojskowemu. 

Konstrukcja może być zastosowana do budowy nowych 

przepraw, do naprawy zniszczonych przepraw lub 

wzmocnienia słabych mostów. Konstrukcja mostu  

wsparcia logistycznego pokonuje ograniczenia w zakresie 

szerokości, rozpiętości, nośności i trwałości 

zmęczeniowej związane  z wieloma innymi systemami 

mostowymi. Most ten często stosowany jest do 

zluzowania mostów towarzyszących/szturmowych, które 

mogą być ponownie wykorzystane na kolejnych 

przeszkodach lub zwrócone do macierzystych oddziałów  

Most Wsparcia Logistycznego MABEY 

Most wsparcia logistycznego MABEY  (Logistics Support Bridge - 

LSB) jest lżejszą, mocniejszą i bardziej nowoczesną wersją mostu 

Baileya. Powstał w wyniku prowadzenia prac badawczo-rozwojowych 

na przestrzeni wielu lat testów, badań oraz doświadczeń w kratowym  

budownictwie mostowym. 

Most wsparcia logistycznego Mabey jest 

idealną konstrukcją  do zastosowania na 

potrzeby sił zbrojnych jak również na potrzeby 

akcji humanitarnych przy usuwaniu skutków 

katastrof – głównie do ulepszania/wzmacniania 

obiektów na drogach  dowozu i ewakuacji w 

celu zapewnienia swobody ruchu wszelkiemu  

sprzętowi wojskowemu i ratunkowo-

ewakuacyjnemu. Zaadoptowany z mostu 

Mabey Kompakt 200, standardowy, stalowy, 

modułowy system mostowy zaprojektowany w 

sposób umożliwiający jego budowę zarówno  

jako obiektów stałych jak i tymczasowych. 

Konstrukcja mostu wsparcia logistycznego 

zapewnia jej szybki i stosunkowo prosty montaż, zastosowano w niej kilka dodatkowych 

udogodnień konstrukcyjnych celem spełnienia dodatkowych wymagań wojskowych. 

Modułowość konstrukcji umożliwia składanie jej w wielu konfiguracjach. 
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Most jest popularny na całym świecie  

Armie na całym świecie stosują i szkolą się na mostach 

Mabey Kompakt 200 i moście wsparcia logistycznego w 

tym: Afganistan, Albania, Argentyna, Austria, Belgia, 

Brazylia, Bułgaria, Kambodża, Kanada, Chile, Czechy, 

Dania, Ekwador, Finlandia, Francja, Gruzja, Grecja, 

Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Japonia, Litwa, 

Macedonia, Malezja,  Nepal, Holandia, Norwegia, Polska, 

Portugalia, Rumunia, Sri Lanka, Słowacja, Słowenia, 

Południowy Sudan, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, 

Tajwan, Tanzania, Turcja, Wenezuela, Wielka Brytania i 

Stany zjednoczone . 

Cechy  

8. Modułowa, konstrukcja 

umożliwiająca, budowę konstrukcji 

dowolnych długości 

9. Zaprojektowany do przenoszenia 

najcięższych obciążeń wojskowych 

10. Może być użyty w sytuacjach 

kryzysowych 

11. Wstępnie zaprojektowana 

konstrukcja 

12. Łatwy do budowy przy 

podstawowym przeszkoleniu 

13. Wytrzymały na zmęczenie  

14. Łatwy do transportu na pojazdach 

wojskowych   

Cechy  

1. Modułowa, konstrukcja 

umożliwiająca, budowę konstrukcji 

dowolnych długości 

2. Zaprojektowany do przenoszenia 

najcięższych obciążeń wojskowych 

3. Może być użyty w sytuacjach 

kryzysowych 

4. Wstępnie zaprojektowana 

konstrukcja 

5. Łatwy do budowy przy 

podstawowym przeszkoleniu 

6. Wytrzymały na zmęczenie  

7. Łatwy do transportu na pojazdach 

wojskowych   

Cechy  

22. Modułowa, konstrukcja 

umożliwiająca, budowę konstrukcji 

dowolnych długości 

23. Zaprojektowany do przenoszenia 

najcięższych obciążeń wojskowych 

24. Może być użyty w sytuacjach 

kryzysowych 

25. Wstępnie zaprojektowana 

konstrukcja 

26. Łatwy do budowy przy 

podstawowym przeszkoleniu 

27. Wytrzymały na zmęczenie  

28. Łatwy do transportu na pojazdach 

wojskowych   

Cechy  

15. Modułowa, konstrukcja 

umożliwiająca, budowę konstrukcji 

dowolnych długości 

16. Zaprojektowany do przenoszenia 

najcięższych obciążeń wojskowych 

17. Może być użyty w sytuacjach 

kryzysowych 

18. Wstępnie zaprojektowana 

konstrukcja 

19. Łatwy do budowy przy 

podstawowym przeszkoleniu 

20. Wytrzymały na zmęczenie  

21. Łatwy do transportu na pojazdach 

wojskowych   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cechy  

1. Modułowa, konstrukcja - 

umożliwia, budowę konstrukcji 

dowolnych długości 

2. Zaprojektowany pod przenoszenie 

najcięższych obciążeń wojskowych 

(MLC80T/110W) 

3. Doskonale sprawdza się w 

sytuacjach kryzysowych 

4. Wstępnie zaprojektowany – nie 

wymaga dodatkowych obliczeń  

5. Łatwy do budowy przy 

podstawowym przeszkoleniu 

6. Duża wytrzymałość na zmęczenie  

7. Łatwy do transportu pojazdami 

wojskowymi, transportem 

powietrznym i morskim    
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Dziedzictwo i rozwój konstrukcji  

Most Baileya  

Konstrukcja mostu Baileya 

opracowana została w 1941 roku 

(podczas II Wojny Światowej) 

przez Sir Donalda Baileya na 

potrzeby armii brytyjskiej. 

Umożliwiała montaż  

konstrukcji mostowych o 

różnych rozpiętościach i różnej 

nośności. Konstrukcja została  

zaprojektowana tak żeby można 

ją było szybko zmontować przez 

zespoły niewykwalifikowanych pracowników. Zgodnie z koncepcją  elementy konstrukcyjne  

były standardowe, całkowicie zamienne a ich transport nie wymagał dodatkowego sprzętu, 

nawet najcięższe mogły być przenoszone przez zespoły 6-cio osobowe. Zmontowane moduły 

mostowe mogły być transportowane trzy-tonowymi  pojazdami z możliwością szybkiego ich 

montażu w tempie porównywalnym do rozkładania „mostów towarzyszących / szturmowych.   

Most został zaprojektowany, poddany wielu testom wytrzymałościowym i został  

wprowadzony do użytku w 1941 roku - jako standardowy most wojskowy. Konstrukcja mostu  

była intensywnie eksploatowana w kampanii europejskiej podczas II Wojny Światowej. Most 

produkowano w Anglii i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wyprodukowano ponad 320 km 

mostów stałych i około 70 km mostów pływających.  

 

 

 

Porównanie mostu Baileya i Mostu Wsparcia Logistycznego  
Przęsło z 13 modułów  39,62 m 
Opis Bailey  Most Wsparcia 

Długość przęsła 39,62 m 39,62 m 

Klasa ładowności MLC 80T/70W MLC 80T/110W 

Liczba krat 156 52 

Liczba poprzecznic 54 14 

Szerokość jezdni 4,2 m  4,2 m 

Pokład Drewniany Stalowy 

Waga całkowita 100 ton 58 ton 
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Most Kompakt 200 Super  

Wprowadzono do użytku w 1992 roku. Zastosowano 

mocniejsze belki,  zwiększając wytrzymałość na zginanie. 

Idealna konstrukcja do wykorzystania w sytuacjach 

kryzysowych. Most Compact 200 Super był szeroko 

wykorzystywany przez siły NATO podczas kampanii  

w Bośni i Kosowie do utrzymania ruchu na drogach. Jest to 

rzeczywiście modułowy system mostowy, który znalazł 

zastosowanie w ponad 140 krajach świata.    

Most Wsparcia Logistycznego  

Powstał na bazie mostu Compact 200 Super by spełnić  

dodatkowe wymagania stawiane przez użytkowników 

wojskowych. Most zaprojektowano z myślą o możliwości 

przeprawy ładunków wojskowych o MLC 110W Czołgu na 

zestawie niskopodwoziowym. W skład kompletu wchodzi 

wyposażenie brzegowe umożliwiające montaż na brzegu lub 

nadbudowę nad osłabionymi, zniszczonymi konstrukcjami. 

Całkowicie regulowana rampa jest odpowiednio 

usztywniona i umożliwia wjazd na most bezpośrednio  

z brzegu najcięższemu sprzętowi wojskowemu. Dalszy 

rozwój mostu objął połączenia przęseł i zestaw podpór 

stałych umożliwiających budowę mostów 

wieloprzęsłowych. Zestaw chodnikowy jest dostępny, 

można go montować po obu stronach konstrukcji. 

Bezpośrednie porównanie konstrukcji mostu Baileya  

z mostem wsparcia logistycznego LSB przedstawia poniższa 

tabela  

Rozwój mostu wsparcia logistycznego w Mabey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porównanie mostu Baileya i Mostu Wsparcia Logistycznego  
Przęsło z 13 modułów  39,62 m 

Opis Bailey Most Wsparcia Logistycznego 

Długość przęsła 39,62 m 39,62 m 

Klasa ładowności MLC 80T/70W MLC 80T/110W 

Liczba krat 156 52 

Liczba poprzecznic 54 14 

Szerokość jezdni 4,2 m  4,2 m 

Pokład Drewniany Stalowy 

Waga całkowita 100 ton 58 ton 

 

 

1940             XX                          1970                       1980                           1990                          2000                    

Most wsparcia 
logistycznego  
 

Kompakt 200 
Super 
 
 
Kompakt 200 

Kompakt 100 

Super Bailey 

 Bailey  

Wytrzymałość na ścinanie zwiększona z 15  

do  23t. Zwiększona wytrzymałość na 

zmęczenie. Stalowy pokład jezdny. Dwie 

poprzecznice  

Zwiększono sztywność konstrukcji. 

Zastosowano stal klasy HRC55 (450 MPa). 

Modernizacja pokładu, jedna poprzecznica 

Zwiększono wytrzymałość 

na zginanie. Modyfikacja 

pokładu. Analiza elementów 

skończonych. Pełny test 

prototypu.  

Wyższe i bardziej odporne na ścinanie kraty. 

Rozpiętość pojedynczego przęsła do 60 m. 

Większe poprzecznice. Dwukierunkowy ruch 

Stalowe regulowane rampy wjazdowe. 

Dodatkowe kratownice i belki brzegowe. 

Zestaw narzędzi do montażu ręcznego  

Super Bailey  

Most Super Bailey był wprowadzony w 1967. Po wojnie 

wynikła potrzeba zwiększenia nośności w celu 

zapewnienia mobilności pojazdów. Osiągnięto to 

zwiększając wytrzymałości na ścinanie z 15 do 23 ton. 

Mocniejszy system nawierzchni wykonany ze stali,   

z mocniejszą poprzecznicą, co skutkowało zmniejszeniem 

poprzecznic z 4 do 2 na kratę.   

 Most Kompakt 100  

Wprowadzony do użytku w 1983. Zwiększono sztywność 

poprzez zmniejszenie luzów montażowych. Ponownie 

zwiększono wytrzymałość mostu poprzez  zastosowanie 

stali 55 HRC (450 MPa). Wprowadzono nowy system 

pokładu, który pozwolił zastosować 1 poprzecznicę na 

segment – redukując ciężar mostu.  

Most Kompakt 200  

Wprowadzono wyższe kraty w 1986. Pozwoliło to 

uzyskać większą rozpiętość przęsła do 60,96 m w 

jednopiętrowej konstrukcji kratowej. Kolejną zaletą 

wyższych paneli było to, że można było użyć większej 

poprzecznicy, umożliwiając zastosowanie razie potrzeby 

ruchu dwukierunkowego  
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Legenda  

1. Belka końcowa 

2. Krata płaska 

3. Wiatrownica 

4. Płyta pomostu 

5. Krawężnik 

6. Tężnik  

7. Belka wzmacniająca  

8. Tężnik pionowy 

9. Belka wzmacniająca 

10. Poprzecznica 

11. Stężenie 

12. Zastrzał 

13. Płyta pod łożyskowa 

14. Łożysko 

15. Sworzeń 

 

OPIS systemu  

Most wsparcia logistycznego jest wykonany ze standardowych 

komponentów mostu Compact 200 ™ z dodatkiem kilku specjalnych 

komponentów celem zaspokojenia wymagań wojskowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porównanie mostu Baileya i Mostu Wsparcia Logistycznego  
Przęsło z 13 modułów  39,62 m 
Opis Bailey  Most Wsparcia 

Długość przęsła 39,62 m 39,62 m 

Klasa ładowności MLC 80T/70W MLC 80T/110W 

Liczba krat 156 52 

Liczba poprzecznic 54 14 

Szerokość jezdni 4,2 m  4,2 m 

Pokład Drewniany Stalowy 

Waga całkowita 100 ton 58 ton 

Porównanie mostu Baileya i Mostu Wsparcia Logistycznego  
Przęsło z 13 modułów  39,62 m 
Opis Bailey  Most Wsparcia 

Długość przęsła 39,62 m 39,62 m 

Klasa ładowności MLC 80T/70W MLC 80T/110W 

Liczba krat 156 52 

Liczba poprzecznic 54 14 

Szerokość jezdni 4,2 m  4,2 m 

Pokład Drewniany Stalowy 

Waga całkowita 100 ton 58 ton 

Jakość to nasza siła 

Produkcja Most wsparcia logistycznego produkowany jest w fabrykach  

w Wielkiej Brytanii, do produkcji wykorzystuje się zrobotyzowanego procesu, 

w tym w pełni zautomatyzowane spawanie celem zapewnienia spójności 

produkcji i utrzymania pełnej wymienialności między komponentami.  Użyta 

do produkcji stal spełnia wymagania standardów brytyjskich i europejskich.  

Zabezpieczenie antykorozyjne   

Elementy konstrukcyjne mostu są głęboko galwanizowane zgodnie ze 

standardami ISO. Śruby, nakrętki są galwanizowane zgodnie z brytyjskimi 

normami.  Sworznie paneli są galwanizowane zgodnie z normami brytyjskimi    
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Wyposażenie standardowe zawiera 

Kraty płaskie  
są to główne elementy nośne mostów kratowych. Są to 

elementy spawane składające się z górnych i dolnych 

belek połączone pionowymi i ukośnymi wzmocnieniami. 

Belki każdego panelu posiadają zakończenia męskie i 

żeńskie co umożliwia ich łączenie w przęsła za pomocą 

sworzni. Są dwa rodzaje krat: kraty standardowe i kraty 

o wysokiej wytrzymałości na ścinanie, które stosowa. Te 

drugie używane są na końcach mostu, kiedy większa 

wytrzymałość na ścinanie jest wymagana. 

 

Belki wzmacniające    
produkowane są tak samo jak belki w kratownicach i 

przykręcane są do krat celem zwiększenia wytrzymałości 

konstrukcji mostu na zginanie. 

 

Poprzecznice  
tworzą one poprzeczne dźwigary mostu, rozciągają się 

między kratami nośnymi i stanowią konstrukcję nośną 

pokładu mostowego. Poprzecznica jest zaprojektowana 

pod obciążenie MLC 80T/110W 

 

Pokład wykonany jest z płyt stalowych o szerokości 

1,05 m, spawanych automatycznie. Mają dużą 

wytrzymałość na zmęczenie. A ich dur barowe 

wykończenie zapewnia dobre warunki ruchu dla 

pojazdów gąsienicowych i kołowych.  

Stężania  
szeroka gama stężeń jest stosowana w celu zapewnienia 

odpowiedniej sztywności konstrukcji   

Wyposażenie specjalne zawiera 

Kraty i belki brzegowe  
są dostarczane w komplecie mostu celem 

umożliwienia montażu na brzegu, gdzie grunt ma małą 

nośność. Belki brzegowe tworzą zespół, który przenosi 

obciążenie z mostu na grunt. Dla 39 m mostu 

(MLC80T/110W) ciśnienie na grunt wynosi 

200kN/m2 . Kraty górne są umieszczone na górze 

belek brzegowych, i mieszczą łożyska mostu oraz 

głowicę poprzecznicy ramowej. Mogą być używane 

bez belek brzegowych podczas wzmacniania 

istniejących zniszczonych czy osłabionych mostów.   

  

Rampy  
nachylenie czy profil rampy może być regulowany  

w celu umożliwienia ruchu pojazdom wojskowym  

i cywilnym. Długość rampy standardowej to 13.5 m. 

Rampy są przykręcone do kratownic a jako pokład 

stosowane są standardowe płyty pokładowe, ułożone 

na specjalnych poprzecznicach. Poprzecznice mogą 

być pozycjonowane na specjalnych podporach  

z możliwością regulacji co 1 cm. Zejście z rampy na 

grunt zabezpiecza specjalny klin długości 1,5m    

 

Dane taktyczno-techniczne mostu  
 

 MLC 80/110 

 Rozpiętość przęsła do 60 m 

 Szerokość jezdni 4,2 m 

 Możliwość budowy na nieuzbrojonym przyczółku 

(z zastosowaniem belek i krat brzegowych) 

 Wyposażenie do budowy wieloprzęsłowych 

konstrukcji mostowych, zapewnia budowę o 

nieograniczonej długości na podporach stałych lub 

pływających. 

 

Narzędzia do budowy  
 

Wszystkie połączenia wykonywane są na brzegu przy 

użyciu śrub lub sworzni, których instalacja odbywa 

się przy użyciu narzędzi ręcznych. Nie ma połączeń 

wymagających użycia narzędzi pneumatycznych lub 

elektrycznych. Nie ma potrzeby wykonywania 

połączeń spawanych.    
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Montaż mostu  

Most wsparcia logistycznego Mabey LSB może być 

montowany tradycyjnie z zastosowaniem przeciwwagi metodą 

nasuwania bez potrzeby pośredniego. Można to zrealizować 

budując tymczasową strukturę zwaną nosem montażowym na 

czole mostu. Przęsła mostowe są dołączane do konstrukcji  

i cała struktura jest nasuwana przy użyciu rolek montażowych 

na przeszkodę wodną. Elementy pokładu mostu mogą być 

składowane na konstrukcji i służyć jako przeciwwaga.  

Kiedy most już połączy brzegi, nos montażowy jest 

demontowany a konstrukcja mostu posadowiona na łożyskach. 

Nos montażowy jest montowany ze standardowych elementów konstrukcyjnych.  

 

 

Tradycyjna metoda nasuwania mostu wsparcia logistycznego  

 

           

 

Nos montażowy   Most Ogon  

Rolki 

  montażowe Rozpiętość 

mostu 

Rolki 

podporowe  
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Zestawy mostu wsparcia logistycznego 

Możliwości mostu wsparcia logistycznego zorganizowane zostały w tzw. 

zestawy mostowe w celu zapewnienia zrównoważonego zapasu konstrukcji 

mostowych na składach magazynowych, które mogą być wykorzystane do 

szerokiego zakresu zastosowań z maksymalnym wykorzystaniem  

    

Standardowy zestaw mostu 

Zawiera wszystkie elementy niezbędne do skonstruowania dowolnego przęsła o długości do 

39 m, który jest w stanie wytrzymać dowolne obciążenie projektowe do MLC80T / 110W.  

Z wykorzystaniem dwóch standardowych zestawów mostu można wybudować most  o 

rozpiętości przęsła do 51 m dla tego samego obciążenia. 

Zestaw do montażu dłuższego przęsła  

Zestaw zawiera wszystkie wymagane elementy, które po dodaniu do dwóch zestawów 

standardowych mostu umożliwiają budowę przęsła pojedynczego o długości do 60m pod 

dowolne obciążenie projektowe do MLC80T. 

Zestaw nasuwania i budowy mostu 

Zawiera wszystkie komponenty wymagane do budowy konstrukcji dowolnego mostu o 

rozpiętości do 39 metrów, metodą nasuwania  z wykorzystaniem nosa montażowego  

przeciwwagi. Przy wykorzystaniu dwóch zestawów montażowych, można zbudować 

dowolnego mostu o rozpiętości do 60 m. 

Zestaw ramp  

Zawiera wszystkie elementy do montażu regulowanych ramp, włącznie z podporami ram  

i belkami gruntowymi, umożliwiającymi budowę mostu na nabrzeżu nieuzbrojonym o 

ograniczonej nośności gruntu.  

Zestaw podpory stałej 

Zawiera wszystkie elementy konstrukcyjne niezbędne do budowy podpory o wysokości do 10 

m, która stanowi podporę dwóch przęseł mostowych.  
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Zestaw łączenia przęseł  

Jeden zestaw łączenia przęseł składa się z elementów umożliwiających połączenie dwóch 

przęseł mostowych o długości 39 m. Dwa zestawy łączenia przęseł zapewniają połączenie 

dwóch przęseł mostu o długości do 60 metrów.  

Zestaw chodnika  

Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do zbudowania 1-metrowej kładki, którą 

można mocować na wspornikach do standardowych zestawów mostów. Dwa zestawy kładek 

są wymagane dla przęsła o długości do 79 metrów 

 

Moduł magazynowy mostu wsparcia logistycznego 

Możliwości jednego magazynowego modułu mostu wsparcia logistycznego 

A. Dwa oddzielne przęsła pojedyncze 39 m pod obciążenie MLC 80T/110W 

 

B. Jedno przęsło pojedyncze 51 m pod obciążenie MLC 80T/110W 

 

 

 

Magazynowy moduł mostu wsparcia logistycznego to kombinacja zestawów mostowych, które zawierają 

niezbędne elementy konstrukcyjne do zbudowania dowolnej kombinacji mostu o rozpiętości 60 m dla 

przęsła pojedynczego lub 79 m dla przęsła podwójnego. Stanowi to optymalny pakiet szkoleniowy  

Jeden magazynowy moduł mostu wsparcia logistycznego składa się z:   

2 x standardowy zestaw mostowy 

1 x zestaw montażu dłuższego przęsła 

2 x zestaw nasuwania i budowy mostu 

2 x zestaw ramp 

1 x zestaw łączenia przęseł 

1 x zestaw podpory stałej 

2 x zestaw chodnika  

39,62 m między łożyskami 39,62 m między łożyskami 

51,82 m między łożyskami 



 
 

11 
 

C. Jedno przęsło pojedyncze 60 m pod obciążenie MLC 80T/70W 

 

D. Most o długości 79 m składający się z dwóch przęseł po 39 m, połączonych zestawem 

łączenia przęseł oparty na zestawie podpory stałej wysokości 10 m pod obciążenie  

MLC 80T/110W 

 

Opcja Ilość 

mostów 

Rozpiętość 

przęsła 

Łącznik 

przęseł 

MLC 80 T Odpowiedni 

dla 

obciążenia 

MLC 70 W 

MLC 110 

A 2 39 m każde Nie Tak  Tak 

B 1 50 m Nie  Tak  Tak 

C 1 60 m Nie  Tak Tak  

D 1 79 m Tak Tak  Tak 
Uwaga. Maksymalna nośność mostów wyżej omawiana jest dla mostów bez chodników. Dodając chodniki należy nieznacznie 

zredukować nośność mostów lub zmniejszyć ich rozpiętość.  

 

  

 

 

 

 

 

60,96 m między łożyskami 

39,61 m między łożyskami 40,22 m między łożyskami 

79,83 m całkowita rozpiętość 


