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kryzysowej w dużej aglomeracji miejskiej. Analiza ta związana jest z awarią układu przesyłowego 

transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni 

„Czajka”. Obejmuje ona sprawdzenie nośności typowej konstrukcji mostu pływającego z zestawu parku 

pontonowego PP-64 pod obciążeniem dwoma rurociągami odprowadzającymi ścieki przez szeroką 

przeszkodę wodną. 
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1. Wprowadzenie 

W artykule przedstawiono analizę wykorzystania mostu pływającego z zestawu parku 

pontonowego PP-64, będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, w sytuacji kryzysowej jaką była 

awaria układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej  

po prawej stronie Wisły oczyszczalni „Czajka”. W pierwszej kolejności, w dniu 27 sierpnia 2019 roku, 

awarii uległ kolektor podstawowy, ścieki skierowano do kolektora rezerwowego. Niestety również ten 

kolektor uległ awarii w ciągu doby, w wyniku tego rozpoczął się zrzut ścieków do Wisły. W celu 

zmniejszenia skutków zanieczyszczenia rzeki ścieki poddawane były ozonowaniu, jakkolwiek w ciągu 

jednej doby odprowadzanych było około 260 tysięcy metrów sześciennych ścieków. W związku  

z zaistniałą sytuacją wynikła konieczność zorganizowania zastępczego układu przesyłowego, rządowy 

zespół kryzysowy podjął decyzję o budowie przeprawy, której zadaniem był awaryjny przesył ścieków 

przez Wisłę. Poniżej na Rys. 1 przedstawiono widok miejsca zrzutu ścieków, widoczny jest wykonany 

już z grodzic stalowych zbiornik odbiorowy oraz ustawione pompy do odbiorów ścieków. 

Do budowy przeprawy wybrano będący na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP zestaw parku 

pontonowego PP-64 [8]. Park ten jest środkiem przeprawowym jednostek inżynieryjnych, 

przeznaczonym do urządzania przepraw mostowych i promowych. Ze sprzętu tego parku buduje się 

m.in. mosty pontonowe typu wstęga pojedyncza, wstęga mieszana oraz wstęga podwójna. Umożliwia 

to urządzenie przepraw na naturalnych i sztucznych przeszkodach wodnych o prędkości 

powierzchniowej prądu do 2,5 m/s. Wstęga pojedyncza i mieszana (typ A i B) pozwala na przyjęcie 

obciążenia użytkowego 40 Mg, wstęga (typ C i D) 50 Mg, a wstęga podwójna 80 Mg [8]. 
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Rys. 1. Widok miejsca zrzutu ścieków do Wisły [zdjęcie własne]. 

Mosty pływające stosowane najczęściej są jako przeprawy dla zapewnienia ruchu wojsk, 

jakkolwiek coraz częściej znajdują zastosowanie w sytuacjach kryzysowych dla urządzania przepraw. 

Przeprawy takie podlegają obciążenia kolumnami poruszających się pojazdów i pod takie  

są projektowane [1]. Mosty tego typu w odniesieniu do mostów składanych mają przewagę w tempie 

budowy przepraw i nie wymagają wykonania układu podporowego. Niewątpliwą wadą jest 

konieczność ich rozpinania w wypadku potrzeby przepuszczenia żeglugi lub gdy występuje zagrożenie 

spływem kry lodowej. W tym miejscu należy podkreślić, że do czasu budowy przedmiotowej 

przeprawy mosty pontonowe nie były wykorzystywane do przeprowadzenia rurociągów. W pracy [5] 

dokonano analizy możliwości wykorzystania parku PP-64 do budowy rurociągu dla zabezpieczenia 

dostaw materiałów płynnych, jakkolwiek to rozwiązanie nie zostało zrealizowane w praktyce.  

W związku z powyższym nietypowe zastosowanie mostu pontonowego wiązało się z wyzwaniami 

dotyczącymi sposobu wykonania przeprawy mostowej i jej utrzymania. 

2. Układ konstrukcyjny mostu pływającego 

2.1. Określenie zestawu mostu 

Określenie zestawu mostu ma na celu ustalenie liczby bloków pontonowych w moście  

oraz stwierdzenie, czy obrane miejsce spełnia wymagania łączenia mostu z brzegiem. Określa  

się to na podstawie danych z rozpoznania inżynieryjnego, tj. szerokości, głębokości oraz prędkości 

prądu rzeki. Należy również mieć dane dotyczące wahań poziomu wody w okresie budowy  

i eksploatacji mostu. Rozpoznanie takie dla analizowanej przeprawy przeprowadzone zostało już trzy 

dni po awarii przez żołnierzy oddelegowanych do zabezpieczenia budowy. Przy określeniu zestawu 

mostu uwzględniono warunki jakie powinna spełniać przeprawa:  

- długość części pływającej przyjęto odpowiedni do szerokości rzeki, jednak z uwzględnieniem 

głębokość wody pod jej końcami nie mniejszej niż 0,4 m,  

- do obliczenia liczby bloków przyjmowano szerokość bloku pływającego 3,7 m oraz długość 

bloku brzegowego  4,0 m,  

- uwzględniono błąd pomiaru szerokości rzeki o wartości 1%. 

Z rozpoznania inżynieryjnego wynikało, że szerokość rzeki w miejscu przeprawy wynosi około 

241 m, zaś zmierzona prędkość nurtu wynosiła 0,7 m/s.  



Emergency use of a floating bridge within a large urban conurbation 

 

W jednym zestawie parku PP-64 występuje 48 kompletów bloków pływających na samochodach 

star 266 AP-64, 6 kompletów bloków brzegowych samochodach STAR 266 BP-64, 6 kutrów 

holowniczych KH-200, 6 ciągników burtowych przeznaczonych do holowania kutrów przewożących 

grupy pomostów wjazdowych i inne wyposażenie. Do kalkulacji zestawu przyjęto wstęgę typu „C”.  

W konstrukcji tego typu mostu co trzeci człon mostu składa się z dwóch bloków pływających. 

Schemat powtarzalnego odcinka części brzegowej przedstawiono na Rys. 2a, natomiast odcinka części 

nurtowej na Rys. 2b. Odcinek brzegowy składa się z trzech bloków pływających i 1 bloku 

brzegowego, jego długość wynosi 11,4 m (2 x 3,7 m + 4,0 m). Odcinek nurtowy składa się z 4 bloków 

pływających, jego długość wynosi 11,1 m (3 x 3,7 m). 

 

Rys. 2. Elementy mostu pływającego typu „C”: a) części brzegowej, b) części rzecznej. 

Dla rozpiętości przeszkody wodnej równej 241,0 m przyjęto dwa odcinki brzegowe  

oraz dwadzieścia odcinków nurtowych. Całkowita długość mostu pływającego wyniosła 244,8 m.  

Do budowy zużyto 86 bloków pływających i 2 bloki brzegowe. Schemat połowy mostu ilustruje  

Rys. 3, fragment zmontowanego mostu pływającego przedstawiono na Rys. 4. 

 

Rys. 3. Schemat połowy mostu pływającego typu „C”. 
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Rys. 4. Widok fragmentu mostu pływającego [zdjęcie własne]. 

2.2. Ocena techniczna przyjęto układu konstrukcyjnego 

Ocena techniczna dotyczyła sprawdzenia nośności przyjętego układu konstrukcyjnego mostu 

pływającego wstęga typu C, obciążonego dwoma rurociągami odprowadzającymi ścieki. Nośność 

użytkowa dla pojedynczego pojazdu wynosi 50 Mg. Odcinek podstawowy tego typu wstęgi 

stanowią cztery bloki (jeden podwójny i dwa pojedyncze), z tym że nośność użytkowa jednego 

bloku wynosi 5 Mg. Długość odcinka podstawowego to 11,1 m, zaś nośność użytkowa 20 Mg. 

Masa własna rury wynosiła 0,263 Mg na metr długości, średnica wewnętrzna 0,804 m, zaś pole 

przekroju poprzecznego 0,51 m2. Maksymalny ciężar objętościowy ścieków jest równy 1,20 Mg  

na metr sześcienny, i stąd obciążenie na jedną wypełnioną całkowicie rurę rurociągu wynosi  

0,609 Mg na metr długości. Obciążenie użytkowe od jednej rury to 0,872 Mg na metr długości  

i na długość odcinka podstawowego przypada 19,36 Mg od obciążenia dwoma rurociągami  

ze ściekami.  

Z powyższych obliczeń wynika, że most z parku pontonowego PP-64 w układzie wstęgi typu C 

przeniesie obciążenia użytkowe od zakładanego normalnego użytkowania, zaś pozostały 

szacowany zapas nośności, wynoszący 3,2%, przewidziano do zapewnienia podparcia rurociągów 

na moście [4]. Zapas ten wystarczał na 0,212 Mg konstrukcji wsporczej pod dwa rurociągi  

na szerokość jednego bloku pontonowego (3,7 m).  

Ze względu na to, że konstrukcja nośna parku pontonowego zaprojektowana została  

na obciążenia użytkowe poruszające się wzdłuż osi niezbędne było aby ścieki na ten obiekt 

mostowy wprowadzane były prostopadle od brzegu przeprawy. Szczególnie było to istotne  

ze względu na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania zaczepów w blokach pontonowych,  

które stanowić mogą najsłabszy element parku PP-64.  

Zapewniono również możliwość kompensacji rurociągów, która wymagana była ze względu  

na zmianę poziomu wody w rzece oraz ze względu na zmianę temperatury zewnętrznej. 

3. Naprowadzanie i podłączanie rurociągów 

3.1. Naprowadzanie rurociągów na most 

W następnym etapie przeanalizowano i dobrano sposób naprowadzania rurociągów na most.  

Ze względu na potrzebę szybkiego rozpoczęcia pompowania ścieków pierwotnie wykonawca 

rurociągu zaproponował metodę naprowadzenia jednego rurociągu, a następnie drugiego obok już 

ułożonego (Rys. 5). 



Emergency use of a floating bridge within a large urban conurbation 

 

 

Rys. 5. Układanie pojedynczego rurociągu na lądzie [zdjęcie własne]. 

Naprowadzenie tą metodą ze względów eksploatacyjnych mostu i organizacyjnych było 

niewykonalne. Pierwszym problemem było duże obciążenie mimośrodowe, które wiązało  

się z koniecznością regulacji odciągów kotwicznych co stanowiło bezpośrednie zagrożenie 

stateczności przeprawy. Drugi problem wiązał się z dostępnością miejsca na sprzęt naprowadzający 

drugi rurociąg na przeprawę, sprzęt ten nie miałby miejsca na wykonanie tej czynności. Kolejny 

problem zauważono na lądzie w trakcie doprowadzania rurociągu do przeprawy mostowej: ciężki 

sprzęt naciągający rurę podnosił się i chwilowo przekazywał obciążenia tylko częścią gąsienicy. Takie 

zachowanie sprzętu naprowadzającego nie było dopuszczalne. W związku z tym przedstawiciele 

wojska przedstawili koncepcję naprowadzania dwóch rurociągów jednocześnie (Rys. 6). 

 

Rys. 6. Naprowadzanie obu rurociągów jednocześnie [zdjęcie własne]. 

Naprowadzanie na most odbywało się „krokowo”, czyli ciężka koparka (o masie 30 Mg) 

przemieszczając się w osi mostu podnosiła i wprowadzała kolejno rury odcinkami po około 5,0 m.  

W tym samym czasie koparka na brzegu nasuwała te rurociągi. Do naprowadzania rurociągów na most 

zastosowano specjalne rolki montażowe (Rys. 7), które ustawiono na każdym podwójnym bloku. 



R. Chmielewski, M. Piechota, B. Bawiec 

 

 

Rys. 7. Rolki montażowe do naprowadzania rurociągów na most [zdjęcie własne]. 

Po naprowadzeniu rurociągów na most (Rys. 8) dodatkowo na każdym pontonie pojedynczym 

zastosowano odpowiednie podparcie poprzez klinowania belkami drewnianymi (Rys. 9). Widok 

ułożonych rurociągów na całym moście pokazano na Rys. 10. 

 

Rys. 8. Widok nasuniętych rurociągów [zdjęcie własne]. 

 

Rys. 9. Ułożenie rurociągów na rolkach i podkładach [zdjęcie własne]. 
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Rys. 10. Widok z góry dwóch rurociągów ułożonych na całym moście [zdjęcie własne]. 

3.2. Podłączenie rurociągów 

Po całkowitym naprowadzeniu rurociągów na most przystąpiono do montażu stalowych 

kolektorów odbierających ścieki z podłączonych pomp. Do każdego z rurociągów na moście 

doprowadzone były dwa rurociągi odbierające ścieki z miejsca zrzutu (Rys. 11). 

 

Rys. 11. Prace przy łączeniu kolektorów do rurociągów na moście [zdjęcie własne]. 

Rurociągi doprowadzające ścieki z miejsca zrzutu podłączone były bezpośrednio do zestawu pomp 

(Rys. 12). 
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Rys. 12. Odbiór ścieków z miejsca zrzutu [zdjęcie własne]. 

4. Eksploatacja przeprawy 

4.1. Analiza pracy mostu pod obciążeniem użytkowym 

Po ułożeniu rurociągów na moście obciążenie ciągłe od ich ciężaru przekazywane na most  

(w miejscu podwójnych bloków) przez rolki montażowe (Rys. 13). Stanowiło to 33 % obciążenia 

użytkowego przewidzianego dla pełnego napełnienia rurociągów ściekami. Zanurzenie średnie mostu 

zwiększyło się o około 15 cm, pod ciężarem własnym i ciężarem rurociągów wynosiło około 45 cm 

(widoczne na Rys. 14). 

 

Rys. 13. Schemat obciążenia mostu rurociągami ułożonymi na rolkach montażowych,  

czerwone strzałki przedstawiają obciążenie przekazywane z rurociągu na rolki montażowe. 



Emergency use of a floating bridge within a large urban conurbation 

 

 

Rys. 14. Zanurzenie mostu od obciążenia ciężarem rurociągów [zdjęcie własne]. 

Przed przystąpieniem pompowania ścieków, zgodnie z zaleceniami przedstawicieli wojska, oba 

rurociągi podparto na każdym pontonie drewnianymi podpórkami (po dwie na blok pontonowy  

w rozstawie około 1,85 m). Sposób podparcia pokazano na fotografii poniżej (Rys. 15). Zalecany 

sposób podparcia wynikał z konieczności bardziej równomiernego rozłożenia obciążenia na wszystkie 

elementy (pontony), tak aby zmniejszyć obciążenia na złącza. 

 

Rys. 15. Widok rurociągów ułożonych na podpórkach czerwone strzałki przedstawiają obciążenie przekazywane z rurociągu 

na rolki montażowe, zielone to obciążenia przekazywane przez drewniane podpory dodatkowe. 

Pełne napełnienie rurociągów stanowiło dodatkowe 67 % całkowitego obciążenia użytkowego. 

Średnie zanurzenie mostu zwiększyło się o 0,2 m. Całkowite zanurzenie wyniosło około 65 cm, 

dopuszczalne zanurzenie dla tego mostu określono na 0,8 m [1]. W ten sposób zachowano zapas 

zanurzenia 0,15 m oraz zapas wolnej burty około 0,3 m. Widok przeprawy pod pełnym obciążeniem 

pokazano na Rys. 16. 
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Rys. 16. Most obciążony dwoma pełnymi rurociągami [zdjęcie własne]. 

4.2. Utrzymanie przeprawy 

Dla bezpiecznego użytkowania przeprawy mostowej z parku pontonowego PP-64, wstęga typu C, 

obciążonej dwoma rurociągami odprowadzającymi ścieki konieczne było określenie warunków 

bezpiecznej eksploatacji [8] - wymagania te ustalono w porozumieniu z wykonawcą rurociągu:  

a) użytkowanie przeprawy możliwe jest, gdy prędkość nurtu rzeki nie przekracza 2,0 m/s, w związku  

z czym przy prędkości nurtu 1,8 m/s należy przerwać przesyłanie ścieków a po osiągnięciu 

prędkości nurtu 2,0 m/s należy bezwzględnie rozdzielić rurociąg, przeprawę rozłączyć  

i rozprowadzić sześcioma odcinkami;  

b) zabronione jest przebywanie obsługi przeprawy na obiekcie podczas gdy w rurociągach występuje 

obciążenie ciśnieniem;  

c) po pierwszym napełnieniu całkowitym rurociągów należy zatrzymać pompowanie, ograniczyć 

ciśnienie ścieków w rurociągu do minimum aby umożliwić regulację linii kotwicznych 

(rozpoczęcie regulacji lin możliwe po otrzymaniu sygnału od obsługi pomp);  

d) regulację linii kotwicznych należy prowadzić przy zmianie poziomu wody w rzece o 0,2 m,  

przy każdej regulacji należy zatrzymać pompowanie ścieków i ograniczyć ciśnienie w rurociągu  

do minimum (rozpoczęcie regulacji lin możliwe po otrzymaniu sygnału od obsługi pomp);  

e) w ramach obsługi należy sprawdzać naciąg linii kotwicznych minimum dwa razy dziennie,  

przy każdej obsłudze należy zatrzymać pompowanie ścieków i ograniczyć ciśnienie w rurociągu 

(rozpoczęcie regulacji lin możliwe po otrzymaniu sygnału od obsługi pomp);  

f) obsługa rurociągów powinna dostarczyć służbom przeprawy raz dziennie dane o poziomie wody  

w rzece, prędkości nurtu rzeki oraz przebieg zmian ciśnienia ścieków w rurociągu;  

g) obsługa rurociągu w czasie prowadzenia prac związanych z utrzymaniem przeprawy obowiązkowo 

ma posiadać kamizelki ratunkowe. 

Istotnym zagadnieniem było zapewnienie, że prędkość nurtu nie przekroczy wyznaczonej 

dopuszczalnej dla przeprawy 2,0 m/s.. W Tabeli 1 przedstawiono otrzymane z Wód Polskich 

zestawienie średniej prędkości nurtu Vav oraz wielkość przepływu Q w zależności od poziomu wody  

w Wiśle. Dane te dotyczą przekroju rzeki 60 metrów poniżej Mostu Północnego. 
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Table 1. Porównanie średniej prędkości nurtu Vav oraz wielkość przepływu Q w zależności od poziomu wody  

w Wiśle. 

Poziom wody w rzece Q [m3/s] Vav [m/s] Z [m n.p.m.] 

NNQ 147 0.35 73.80 

SNQ 229 0.49 74.08 

SSQ 568 0.86 75.08 

SWQ 2640 1.83 78.15 

WWQ 5940 1.65 80.95 

W trakcie eksploatacji mostu w 2019 roku zmiany poziomu wód nie wymusiły konieczności 

rozpinania przeprawy, co wiązałoby się z koniecznością demontażu i ponownego montażu rurociągu. 

Taka sytuacja wystąpiła w trakcie awarii w 2020 roku, kiedy to ze względu na przechodzące wody 

wezbraniowe rzeki przeprawa musiała być rozprowadzona. 

5. Podsumowanie i wnioski końcowe 

W artykule przedstawiano nietypowe wykorzystanie wojskowego mostu pływającego jako 

przeprawy pod tymczasowe rurociągi odprowadzające ścieki po awarii istniejącego układu 

przesyłowego. Umożliwiło to czasowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, nie zaś do Wisły.  

Te rurociągi były wykorzystywane od 14 września do 16 listopada 2019 roku, co pozwoliło  

na przesłanie ponad 15 mln metrów sześciennych ścieków, które nie zanieczyściły rzeki.  

Dobra współpraca oddelegowanych do budowy przeprawy wojsk inżynieryjnych z wykonawcą 

rurociągów pozwoliła na skuteczne zmniejszenie szkód dla środowiska naturalnego. Przez ponad dwa 

miesiące przeprawa umożliwiała działanie zastępczego układu przesyłowego transportującego ścieki  

z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni „Czajka”. Most 

pontonowy umożliwił budowę dwóch równoległych rurociągów na części jego długości przez 

przeszkodę wodną. Bez jego wykorzystania ich budowa nie byłaby możliwa.  

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i techniczne, wprowadzone w 2019 roku po raz pierwszy, 

powtórzono również w 2020 roku kiedy nastąpiła druga awaria układu przesyłowego.  Ponad 50-letnia 

konstrukcja parku pontonowego sprawdziła się w sytuacji kryzysowej pod nietypowym obciążeniem 

użytkowym. Obecnie trwają prace nad zastąpieniem tego parku nowoczesnymi rozwiązaniami [7],  

w tym również analizy zastosowania nowych materiałów [6, 7]. 
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