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Polskie mostownictwo od momentu transformacji 

ustrojowej kraju było i jest jedną z najbardziej inno-

wacyjnych dziedzin gospodarki. W latach 90. ub.w. już 

sam transfer do Polski i wdrożenie na rynku krajowym 

zachodnich (tj. zaawansowanych) technologii, materia-

łów i produktów był swoistą globalną innowacją, której 

wówczas nikt tak nie nazywał. Wszystko było nowe lub 

zdecydowanie udoskonalone w stosunku do wcześniej 

stosowanych produktów, konstrukcji, technologii czy 

nawet metod zarządzania. Po 2000 roku w Polsce zaczęły 

pojawiać się prawdziwe innowacje. Polscy mostowcy, 

którzy bardzo szybko przyswoili sobie zachodnie nowinki, 

zaczęli je udoskonalać. Często słyszało się wówczas 

o pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych na świecie 

wdrożeniu materiału, konstrukcji lub technologii mosto-

wej. Można tu wspomnieć chociażby o: zastosowaniu 

kompozytów FRP do wzmacniania mostu w Przemyślu 

(1996 r.), betonu samozagęszczalnego w łukach Mostu 

Zamkowego w Rzeszowie (2000 r.), kładce z drewna 

klejonego w Sromowcach (2006 r.), mostach zespolonych 

nowej generacji (VFT-2003, VFT-WIB-2010), największym 

w Europie moście typu extradosed w Kwidzynie (2012 r.), 

innowacyjnej technologii nasuwania wiaduktu nad Trasą 

Górną w Łodzi (2013 r.), Moście Rędzińskim we Wrocławiu 

(2013 r.) czy wreszcie pierwszym w Polsce moście drogo-

wym z kompozytów FRP (2015 r.). Wszystkie te realizacje 

są innowacyjne, a ich twórcami są polscy inżynierowie 

– mostowcy, wsparci w wielu przypadkach przez polskich 

naukowców działających w tej branży. Przykłady te świad-

czą o tym, że potencjał innowacyjny w polskich firmach 

mostowych i jednostkach naukowych jest bardzo wysoki. 

W artykule zaprezentowano subiektywny przegląd naj-

nowszych innowacji w branży mostowej. Innowacje po-

dzielono na dwie główne grupy: innowacje materiałowe 

oraz innowacje konstrukcyjne. W pierwszej grupie zostały 

przedstawione nowe materiały w konwencjonalnych for-

mach, w drugiej – nowe formy konstrukcyjne, wykonane 

z konwencjonalnych materiałów. Autor wybrał z bardzo 

szerokiej grupy innowacyjnych rozwiązań te, które jego 

zdaniem już wkrótce będą zastępowały rozwiązania 

i technologie stosowane obecnie.

Nowe materiały w konwencjonalnych formach
Widoczną w ostatnich latach tendencją w innowacjach 

mostowych jest wdrażanie zaawansowanych tech-

nologicznie materiałów konstrukcyjnych. Ze względu 

na konieczność uzyskania dużej smukłości i jednocześnie 

małego ciężaru konstrukcji często jest stosowana stal 

wysokojakościowa (ang. high performance steel – HPS), 

charakteryzująca się nie tylko wysoką wytrzymałością, ale 

również dobrą odpornością na korozję, doskonałą udar-

nością i spawalnością. Coraz częściej obiekty mostowe 

wykonuje się także ze stali nierdzewnych. W obszarze 

mostów betonowych obserwuje się stopniowe wdraża-

nie betonów ultrawysokojakościowych (ang. ultra-high 

performance concrete – UHPC), charakteryzujących się 

wysoką wytrzymałością, elastycznością i dużą trwałością. 

Oprócz nowoczesnych stali i betonów w ostatnich latach 

jest widoczne coraz większe zainteresowanie architektów 

i konstruktorów stosowaniem materiałów niekonwencjo-

nalnych, jak: stopy aluminium, kompozyty polimerowe, 

drewno klejone czy nawet szkło konstrukcyjne. Materiały 

te doskonale łączą cechy pożądane przez projektantów 

mostów: lekkość konstrukcji przy jednocześnie dużej 

wytrzymałości, trwałości i estetyce. Przykłady obiektów 

pokazujących współczesne trendy w tym zakresie przed-

stawiono poniżej. 

Jedną z najważniejszych praktycznie modyfikacji konstruk-

cyjnych betonu są tzw. betony ultrawysokowartościowe 

(UHPC), czyli betony o wytrzymałości na ściskanie większej 

niż 150 MPa. Te betony charakteryzują się wysoką zawar-

tością cementu (ok. 1000 kg/m3) i pyłu krzemionkowe-

go (od 200 do 300 kg/m3), a dodatek odpowiedniego 

superplastyfikatora zapewnia ekstremalnie niski stosunek 

w/c. Najpopularniejszym betonem tego typu na rynku 

jest Ductal, który cechuje się wytrzymałością na ściskanie 

powyżej 200 MPa i wytrzymałością na zginanie przekracza-

jącą 40 MPa. Dzięki tym cechom w konstrukcjach z Ductalu 

można zrezygnować z pasywnego zbrojenia w elemen-

tach konstrukcyjnych, co skutkuje zastosowaniem cień-

szych przekrojów. Skład mieszanki betonu Ductal można 

dostosować do określonych wymagań, osiągając wysokie 

parametry użytkowe konstrukcji, przy ograniczeniu nakładu 

robocizny, większym bezpieczeństwie i trwałości kon-

strukcji oraz ograniczeniu potrzeb w zakresie utrzymania 

i wydłużeniu okresu eksploatacji obiektu.

Najdłuższym obiektem mostowym wykonanym z tego 

innowacyjnego materiału jest kładka Seonyu w Seulu 

Przegląd 
innowacyjnych 
materiałów
i form konstrukcyjnych w mostownictwie

dr hab. inż. Tomasz Siwowski, 

prof. PRz
Politechnika Rzeszowska

W ostatnich 
kilkunastu latach 
budownictwo 
mostowe jest 
dziedziną gospo-
darki, w której 
ma miejsce 
wdrażanie licz-
nych innowacji. 
Ich subiektywny 
przegląd, bazu-
jący na świato-
wych i krajowych 
przykładach, 
przedstawił autor 
w artykule. Inno-
wacje podzielono 
na dwie główne 
grupy: innowacje 
materiałowe 
oraz innowacje 
konstrukcyjne. 
W pierwszej 
grupie zostały 
przedstawione 
nowe materiały 
w konwencjonal-
nych formach, 
w drugiej – nowe 
formy konstruk-
cyjne z kon-
wencjonalnych 
materiałów. 

Overview of innovative materials and structural 
forms in bridge engineering
Bridge engineering has recently became the industry 
branch where innovation development is taking place. 
In the paper, the author’s subjective selection of the 
world and domestic bridge innovations has been 
presented. They have been divided into two groups: 
material innovations and structural innovations. In the 
first group, new materials in conventional structural 
forms have been described, while in the other group 
new structural solutions made of conventional 
materials have been presented.
Keywords: innovative materials, innovative structural 
forms, bridge engineering

I SUMMARY



m o s t y  t e m a t  n u m e r u

23

(rys. 1). Powodami zastosowania betonu typu UHPC były 

agresywne warunki klimatyczne okolic Seulu i koniecz-

ność użycia materiału nie tylko bardzo wytrzymałego, 

ale również trwałego i estetycznego. Kładka łukowa 

o rozpiętości 120 m jest ekstremalnie smukła (w najcień-

szym miejscu pomost ma grubość 3 cm!). Beton nie jest 

zbrojony, a elementy przekroju są bardzo cienkie. Równie 

spektakularną formę ma belkowa kładka Pont du Diable 

w wąwozie Hérault we Francji (rys. 2). Dzięki zastosowaniu 

betonu Ductal jednoprzęsłowa konstrukcja betonowa 

o rozpiętości 70 m jest lekka i smukła. 

Kolejnym nowym i innowacyjnym materiałem, który 

jest już stosowany w obiektach mostowych, jest beton 

zbrojony tkaniną (ang. textile-reinforced concrete – TRC). 

Jest to innowacyjny kompozyt cementowy ze zbrojeniem 

w postaci siatki z włókien szklanych lub węglowych. Takie 

zbrojenie nie koroduje i dlatego jego otulina może być 

minimalna, przez co można zdecydowanie zmniejszyć 

grubości elementów i zwiększyć smukłość konstrukcji. 

Stosując otulinę o grubości od 10 do 15 mm, można 

zmniejszyć ciężar elementów betonowych o 50% w sto-

sunku do elementów zbrojonych stalą. Pierwszy obiekt 

mostowy z betonu TRC to kładka dla pieszych powsta-

ła w Albstadt-Lautlingen (Niemcy). Kładka o długości 

97 m jest zbudowanych z 6 segmentów prefabrykowa-

nych. Pojedynczy prefabrykat składa się z siedmiu belek 

typu T połączonych płytą (rys. 3). Tekstylne zbrojenie belek 

jest wykonane w postaci siatek o kształcie U, zakotwio-

nych w płycie pomostu przez połączenie krzyżowe z siat-

ką płyty. Każda belka jest sprężona czterema pojedynczy-

mi cięgnami stalowymi i zbrojona trzema prętami GFRP 

w uzupełnieniu zbrojenia tekstylnego [5].

Innowacyjnymi materiałami zbliżonymi budową do beto-

nu, które mogą wkrótce znaleźć zastosowanie w mostow-

nictwie, są geopolimery. Geopolimer to termin obejmu-

jący klasę nieorganicznych, amorficznych i syntetycznych 

polimerów – glinokrzemianów o specyficznym składzie 

i właściwościach. Geopolimery dzielą się na dwie klasy: 

powstałe na bazie metakaolinu oraz powstałe na bazie 

popiołu lotnego. Badania nad geopolimerami prowa-

dzone są głównie w celu zastąpienia nimi cementu 

portlandzkiego, a w konsekwencji użycia ich na szerszą 

skalę w budownictwie. Zastosowanie betonów geopoli-

merowych jest także sposobem na istotne zmniejszenie 

obciążenia środowiska. Obecnie zastosowanie beto-

nów geopolimerowych jest jeszcze dość ograniczone 

ze względu na ich wyższą cenę niż betonów tradycyjnych, 

co w większości sytuacji nie jest rekompensowane ich 

lepszymi własnościami. Pierwszy obiekt mostowy z płytą 

pomostu wykonaną z geopolimerów powstał w 2009 r. 

w Australii, budowa kolejnych jest już planowana [1]. 

Wśród metali stosowanych do budowy mostów dużym 

stopniem innowacyjności odznaczają się konstrukcje 

ze stali nierdzewnych (głównie stali typu dupleks) oraz 

ze stopów aluminium. Stal nierdzewna typu dupleks, dzię-

ki składowi chemicznemu i dwufazowej, ferrytyczno-au-

stenitycznej mikrostrukturze, łączy najlepsze właściwości 

chromowej stali ferrytycznej i chromowo-niklowej stali 

austenitycznej. Stale dupleks charakteryzują się przede 

wszystkim dużą odpornością na korozję ogólną, korozję 

międzykrystaliczną, korozję naprężeniową oraz korozję 

wżerową. XXI wiek przyniósł pierwsze zastosowania 

stali dupleks w dużych i prestiżowych konstrukcjach 

budowlanych, w tym w obiektach mostowych. Stale 

dupleks są wykorzystywane tam, gdzie jest wymagana 

odporność na działanie agresywnego środowiska, głów-

nie chlorków (np. woda morska, sól odladzająca itp.) wraz 

z dużą wytrzymałością, zwykle powyżej 450 MPa.

Jednym z większych obiektów mostowych, który wybu-

dowano ze stali nierdzewnej dupleks, jest kładka Ljunga 

Bay w Sölvesborg w Szwecji (rys. 4). Kładka o długości 

760 m jest prawdopodobnie najdłuższą kładką pieszo-

-rowerową w Europie. Jej konstrukcja składa się z trzech 

60-metrowych łuków wykonanych ze stali dupleks typu 

LDX2101, do których jest podwieszony stalowy pomost, 

wykonany także z tej stali. Głównym powodem wyboru 

tego materiału były najniższe koszty utrzymania w cyklu 

życia konstrukcji. Analiza LCCA (ang. life cycle costing ana-

lysis) wykazała, że wyższy koszt stali dupleks zwróci się już 

przy pierwszym powtórnym malowaniu konwencjonal-

nej konstrukcji ze stali niskostopowej. Przy wyborze stali 

ważne były również względy ochrony środowiska i chęć 

uniknięcia zanieczyszczeń związanych z piaskowaniem 

konwencjonalnej konstrukcji stalowej. 

Stopy aluminium jako materiał do budowy mostów stosuje 

się już od ponad 80 lat. W tym czasie wybudowano kilka-

dziesiąt różnego rodzaju aluminiowych mostów drogowych, 

głównie w USA, Skandynawii i Holandii. Głównym powodem 

Rys. 1. Kładka Seonyu z betonu UHCP w Seulu, Korea (https://ksamedia.osu.edu) Rys. 2. Kładka Pont du Diable z betonu UHCP w wąwozie Hérault, Francja (http://rudyricciotti.com)

Rys. 4. Kładka ze stali nierdzewnej dupleks w Sölvesborg, Szwecja (https://hiveminer.com)

Rys. 3. Przekrój poprzeczny przęseł pierwszej na świecie kładki z betonu TRC

Rys. 5. Most zwodzony ze stopu aluminium 

w Amsterdamie (www.pinterest.ca)
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stosowania stopów aluminium w mostach są: wysoka trwa-

łość, mały ciężar, duże możliwości kształtowania konstruk-

cyjnego, formowalność, łatwość wytwarzania i transportu 

elementów, recykling itp. Współczesny postęp inżynierii 

materiałowej doprowadził do powstania nowej generacji 

stopów aluminiowych o bardzo dobrych cechach wytrzy-

małościowych oraz o podwyższonej trwałości. Pozwoliło 

to na szersze zastosowanie tego materiału, m.in. w budow-

nictwie mostowym. Obecnie można wyróżnić kilka obsza-

rów mostownictwa, w których stopy aluminium znajdują 

zastosowanie. Są to m.in.: pomosty aluminiowe do moder-

nizacji mostów istniejących, mosty wojskowe, kładki dla 

pieszych oraz lekkie przęsła mostów drogowych (rys. 5).

Bez wątpienia najbardziej popularne wśród 

niekonwencjonalnych materiałów konstrukcyjnych, 

z których powstają innowacyjne obiekty mostowe, 

są obecnie kompozyty polimerowe zbrojone włóknami 

(ang. fibre-reinforced polymers – FRP). Charakteryzują 

się one zdecydowanie lepszymi właściwościami me-

chanicznymi i fizycznymi niż konwencjonalne mate-

riały budowlane. Z konstrukcyjnego punktu widzenia 

do największych zalet kompozytów FRP należą m.in.: 

wysoka wytrzymałość, doskonała trwałość, duża sztyw-

ność (w przypadku kompozytu z włókien węglowych) 

oraz mała masa konstrukcji, a co za tym idzie – łatwość 

i szybkość jej wznoszenia. Te cechy kompozytów FRP 

powodują, że materiał ten coraz częściej jest stosowany 

w budownictwie mostowym, szczególnie w przypadkach, 

gdy o wyborze rodzaju konstrukcji decydują całkowite 

koszty liczone w cyklu życia. Dzięki zastosowaniu 

w obiektach mostowych bardzo wytrzymałych, lekkich 

i odpornych na korozję konstrukcji z materiałów 

kompozytowych jest możliwe znaczące podniesienie ich 

nośności oraz zwiększenie trwałości i niezawodności. 

W 2016 r. Polska dołączyła do nielicznych krajów 

na świecie, w których ten innowacyjny materiał został 

zastosowany do budowy mostów [6]. Pierwszy polski 

most drogowy, którego przęsło wykonano w całości 

z kompozytów FRP, został zbudowany w miejscowości 

Nowa Wieś koło Rzeszowa (rys. 6). Przęsło mostu jest 

wykonane z czterech dźwigarów kompozytowych 

o przekroju skrzynkowym oraz zespolonej z dźwigarami 

kompozytowej płyty pomostu. Płyta jest kompozytem 

warstwowym typu sandwich, składającym się z dwóch 

zewnętrznych laminatów oraz przekładki z pianki PUR, 

usztywnionej kompozytowymi żebrami wewnętrznymi 

w postaci laminatów. Wszystkie laminaty dźwigarów 

i pomostu wykonano w całości z kompozytu na bazie 

włókien szklanych i żywicy epoksydowej.

Matrycą kompozytów włóknistych FRP stosowanych 

do budowy mostów były dotychczas polimery termo-

utwardzalne (żywice epoksydowe, poliestrowe itp.). 

Kompozyty termoutwardzalne są formowane w końco-

wej fazie procesu wytwarzania przed samym procesem 

utwardzenia. Utwardzanie jest zwykle indukowane przez 

działanie odpowiedniej temperatury. Raz utwardzony ma-

teriał nie może zostać ponownie stopiony i kształtowany. 

Utwardzenie jest procesem jednorazowym i w przypadku 

powtórnego ogrzania kompozyt po prostu niszczy się. 

Drugą grupą kompozytów, generalnie niestosowanych 

dotychczas w tworzeniu budowlanych konstrukcji no-

śnych, są kompozyty termoplastyczne wytwarzane poprzez 

wtryskiwanie mieszanki do różnych form. Termoplasty 

to polimery, które stają się giętkie po osiągnięciu określonej 

temperatury oraz formują się po ochłodzeniu. Przykładami 

termoplastów są polietylen lub polipropylen. W USA w la-

tach 90. XX wieku stworzono polietylen wysokiej gęstości 

(ang. high-density polyethylene – HDPE) produkowany 

w całości z materiału z recyklingu plastiku przemysłowego 

lub używanego w sektorze tzw. dóbr konsumpcyjnych. 

Materiał ten zwany RSPC (Reinforced Structural Plastic 

Composite) zawiera dodatek włókien szklanych powleka-

nych polipropylenem. Gęstość tego termoplastu wynosi 

880 kg/m3, co oznacza, że jest on 3-krotnie lżejszy od be-

tonu i 10-krotnie od stali. Wytrzymałość na rozciąganie ter-

moplastu wynosi ponad 30 MPa, lecz z uwagi na pełzanie 

w zastosowaniach konstrukcyjnych ograniczono wykorzy-

stanie tej wytrzymałości jedynie do 4,2 MPa. 

Pierwszym większym mostem wykonanym z tego two-

rzywa jest most kolejowy na terenie U.S. Army Transpor-

tation School w Fort Eustis, Virginia, USA (rys. 7). Most 

o całkowitej długości 25,6 m ma 8 przęseł o rozpiętości 

od 2,9 do 3,4 m [4]. Konstrukcja przęsła składa się z dwóch 

grup belek dwuteowych, wykonanych z dwóch teowni-

ków połączonych śrubami i klejem. Każda grupa obejmuje 

trzy belki przykryte dodatkowo płytami, ułożonymi w celu 

Rys. 6. Pierwszy polski most drogowy z przęsłem wykonanym w całości z kompozytów FRP: a) montaż przęsła, b) gotowy most (fot. T. Siwowski)

a)

a)

b)

b)

Rys. 7. Most z kompozytów termoplastycznych w Fort Eustis, Virginia, USA: a) widok mostu, b) belki główne mostu (http://www.axionsi.com)
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usztywnienia przęseł. Na płytach ułożono podkłady kole-

jowe, także wykonane z termoplastu RSPC. Z podobnych 

elementów wykonano oczepy podpór. Każda z podpór 

składa się z 6 pali zwieńczonych oczepami. Pale wykona-

no z rur wytworzonych także z termoplastu.

W ostatnich latach dużą rolę w zastępowaniu konwen-

cjonalnych kompozytów polimerowych w różnego typu 

aplikacjach odgrywają kompozyty otrzymywane z udzia-

łem surowców odnawialnych. Kompozyt polimerowy, 

w którym chociaż jeden ze składników jest biopochodny 

lub biodegradowalny, określa się mianem biokompozytu. 

Celem zastosowania biokompozytów w budownictwie 

jest zmniejszenie zależności gospodarki od surowców 

nieodnawialnych oraz krok w stronę gospodarki o obie-

gu zamkniętym, gdzie produkty i zasoby są ponownie 

wykorzystywane. Intensywne badania dotyczą kompozy-

tów z udziałem takich włókien naturalnych jak: sisal, juta, 

len, konopie, mączka drzewna, ramia, bambus, włókna 

bawełniane czy kokosowe. Biokompozyty najczęściej 

stosowane w budownictwie to materiały bazujące na ma-

trycy polilaktydowej (PLA) w formie biodegradowalnej 

pianki, wzmocnionej włóknami naturalnymi. Elementy 

z biokompozytu są wytwarzane metodą dwuetapowego 

wytłaczania, polegającą na powlekaniu włókna ciągłego 

warstwą PLA, a następnie homogenizacji układu.

W 2016 r. na kampusie Uniwersytetu Technologicznego 

w Eindhoven otwarto pierwszą na świecie kładkę dla 

pieszych wykonaną z biokompozytów [7]. Konstrukcja 

z biokompozytu została wykonana z włókien lnu i kono-

pi, naklejonych na rdzeń piankowy z polilaktydu, który 

następnie napełniono biopochodną żywicą przy użyciu 

próżni (infuzja). Kładka ma 14 m długości i budowę 

belkowo-płytową, wzmocnioną balustradą symbolizującą 

źdźbła trawy (rys. 8). Twórcy kładki zakładają, że będzie 

ona użytkowana przez rok, a w tym czasie 28 czujników 

zamontowanych w konstrukcji będzie monitorowało 

zachowanie konstrukcji. Poprzez ten eksperyment na-

ukowcy chcą sprawdzić, jak zachowują się biokompozyty 

w dłuższej perspektywie czasowej.

Nowe formy konstrukcyjne 
z konwencjonalnych materiałów
Coraz więcej kładek dla pieszych oraz – w znacznie mniej-

szej skali – mostów drogowych ma nietypowe formy 

i rozwiązania konstrukcyjne, co jest wynikiem – z jednej 

strony – dążenia architektów, a także niektórych właści-

cieli mostów (np. władz dużych miast) do innowacyjności 

i nowoczesności w kreowaniu przestrzeni miejskiej oraz – 

z drugiej strony – współczesnych możliwości kształtowa-

nia konstrukcji, jakie dają narzędzia oparte na CAD/CAM, 

MES i BIM. Coraz częściej powstają obiekty charaktery-

styczne (tzw. landmark), które stają się symbolami miast 

lub miejsc i są wyrazem innowacyjności oraz nowocze-

sności ich twórców.

W tej grupie zdecydowanie przeważają stalowe obiekty 

mostowe. Mały ciężar stali jako materiału konstrukcyjnego 

połączony ze współczesnymi możliwościami kształtowa-

nia oraz praktycznie nieograniczoną wizją wielu architek-

tów doprowadził w ostatnich kilkunastu latach do po-

wstania obiektów mostowych o formach dotychczas 

niespotykanych. Dominują tutaj: układy podwieszane, 

łukowo- lub pylonowo-cięgnowe, w których najmocniej-

szy akcent wizualny obiektu, jakim jest łuk lub pylon, jest 

„artystycznie” deformowany w celu uzyskania odpowied-

niego efektu estetycznego i (niestety rzadziej) konstruk-

cyjnego (rys. 9). Przykładów takich popularnych „krzywych 

kijów” lub „łuków Erosa” – stosując sformułowania prof. 

Jana Biliszczuka – mamy coraz więcej także w Polsce [2].

Często inspiracją dla architektów tworzących nowe 

formy są miejscowe tradycje, symbole lub nawet religia 

społeczności, dla której obiekt powstaje. Przykładem jest 

kładka Henderson Waves w Singapurze, która ma kształt 

symbolicznego węża, zbudowanego z czterech podłuż-

nych falujących łuków o prostokątnym przekroju skrzyn-

kowym (rys. 10). Podobną konstrukcję ma kładka Dragon 

King Harbour River w chińskim mieście Changsha. Kładka 

ma konstrukcję symbolizującą smoka, składającą się z kil-

ku sekcji wstęgi stalowej o charakterystyce tzw. niekoń-

czącej się wstęgi Möbiusa, której koniec zawsze łączy się 

z początkiem (rys. 11). 

Kolejna, innowacyjna i nietypowa forma, która ostatnio 

zyskała na popularności wśród architektów projektują-

cych kładki, to helisa. Helisa to linia leżąca na powierzchni 

walca lub stożka i przecinająca tworzące tych brył pod 

Rys. 8. Kładka dla pieszych z biokompozytów na kampusie Uniwersytetu w Eindhoven 

(http://www.rhdhvarchitecture.com)

Rys. 9. Nowoczesne formy łukowo- lub pylonowo-cięgnowe współczesnych kładek dla 

pieszych: a) Infinity Bridge, Anglia (http://aasarchitecture.com), b) Sunderland’s River 

Wear Bridge, Anglia (http://happypontist.blogspot.com)

a)

b)

Rys. 10. Kładka dla pieszych Henderson Waves w Singapurze w kształcie węża

(https://brightside.me)
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stałym kątem. Wzdłuż takiej linii są skręcane spiralnie rury 

lub kształtowniki stalowe, będące częścią kratownicy 

przestrzennej. Konstrukcja helikalna składa się zazwyczaj 

z od dwóch do czterech spirali, parami skręcanych w prze-

ciwnych kierunkach i łączonych wzajemnie w węzłach. 

W ten sposób powstaje kratownica przestrzenna, której 

krzyżulcami są poszczególne odcinki spirali. Jedną 

z pierwszych kładek o konstrukcji helikalnej jest kład-

ka Greenside Place Link Bridge w Edynburgu (rys. 12). 

Kładka ma konstrukcję o przekroju elipsy, wewnątrz której 

umieszczono pomost. Spirale krzyżulce oraz podłużne 

pasy są wykonane z rur stalowych. Kładka jest ukształ-

towana w planie w kształcie litery S w celu uzyskania 

lepszego efektu estetycznego zarówno dla użytkowników 

znajdujących się wewnątrz kładki, jak również obserwato-

rów patrzących na kładkę z boku. Najsłynniejszą obecnie 

kładką helikalną jest Double Helix Bridge w Singapurze 

(rys. 13). Dwie współśrodkowe konstrukcje helikalne two-

rzą kratownicę rurową. Spirale większa i mniejsza, kręcące 

się w przeciwnych kierunkach, są połączone tylko pod 

pomostem. Powyżej pomostu połączenie i stałą odległość 

pomiędzy nimi zapewniają pręty, cięgna i pierścienie 

usztywniające, nadające całej konstrukcji odpowiednią 

sztywność. Nad pomostem wykonano szklane zadaszenie.

Przykładem innowacyjnych i zarazem awangardowych 

konstrukcji inżynierskich, do niedawna praktycznie niesto-

sowanych w mostownictwie, są układy cięgnowo-prętowe 

typu tensegrity [3]. Słowo tensegrity pochodzi z języka 

angielskiego od słów tension – rozciąganie, oraz integrity 

– integralność. Określa się nim przestrzenny układ konstruk-

cyjny, w którym następuje wzajemna stabilizacja elemen-

tów rozciąganych i ściskanych, a mechaniczną stabilność 

ustrój ten uzyskuje dzięki wstępnemu sprężeniu struktury. 

Układ składa się ze sztywnych elementów (najczęściej 

z  prętów, ale też modułów trójwymiarowych), połączonych 

za pomocą elementów wiotkich (najczęściej naprężonych 

lin), tak aby elementy sztywne nie stykały się wzajemnie. 

Wszystkie elementy składowe są połączone wyłącznie 

przegubowo. Pierwszą na świecie tego typu konstrukcją, 

wzorowaną bezpośrednio na strukturach twórcy pojęcia 

tensegrity Buckministra Fullera, jest kładka Kurilpa w Bris-

bane, Australia (rys. 14). Ustrój cięgnowo-prętowy typu 

tensegrity zastosowano ze względu na wizualną lekkość 

konstrukcji oraz estetyczne dopasowanie do formy znaj-

dującej się w pobliżu Galerii Sztuki Nowoczesnej. Drugim 

ciekawym obiektem typu tensegrity jest kładka Forthside 

położona w Stirling w Szkocji (rys. 15). Konstrukcja kładki 

składa się ze stalowych masztów o przekroju rurowym oraz 

z krzyżujących się cięgien tworzących dwie kratownice, 

do których podwieszony jest pomost.

Nowe, innowacyjne formy konstrukcyjne są również stoso-

wane w budowie mostów drogowych. Są to dość często, 

nazwijmy to, „wariacje na temat” znanych od wieków form 

konstrukcyjnych mostów. Dominują tutaj różne formy 

„upiększenia” (ale również optymalizacji materiałowej) kon-

strukcji kratownicowych. Pierwszym przykładem pokazu-

jącym tę tendencję jest most Abetxuko w Vitorii, Hiszpania 

(rys. 16). Dwie stalowe kratownice o nieregularnym kształ-

cie „prętów” głównych wykonano ze stali trudno rdzewieją-

cej. Kolejnym przykładem tej tendencji jest Długi Most nad 

Wełtawą w Czeskich Budziejowicach (rys. 17). Most ma dwa 

stylizowane architektonicznie dźwigary, wykonane z blach 

stalowych, w których powycinano owalne otwory, tworząc 

nietypowy układ kratownicowy. W rurowym pasie górnym 

kratownicy umieszczono kable sprężające, stanowiące 

kable nośne dodatkowego układu wiszącego.

Drugą oprócz kratownic starą formą mostową poddawaną 

ostatnio częstym transformacjom formalnym jest łuk, który 

jest ulubioną formą mostów znanych architektów. Niekon-

wencjonalna forma łukowa już dawno stała się znakiem 

rozpoznawczym mostów Santiago Calatravy’ego (rys. 18). 

Podobne mosty łukowe stworzyli inni wielcy architekci: 

Marc Mirmar, Zaha Hadid czy Rem Koolhaas. Jednym 

z przykładów twórczości tego ostatniego jest Ostiense 

Bridge zwany „Kobrą”, który powstał niedawno w Rzy-

mie (rys. 19). Most ma kształt łuku spiralnego, podpartego 

w trzech punktach. Konstrukcja łuku jest wykonana z rur 

stalowych, do których jest podwieszone stalowe przęsło. 

Patrząc na te obiekty, nie sposób jednak nie zadać sobie py-

tania, czy naprawdę spełniają one definicję słowa „innowa-

Rys. 11. Kładka Dragon King Harbour River w Changsha, Chiny, o konstrukcji 

symbolizującej smoka (http://enghunan.gov.cn) 

Rys. 13. Kładka helikalna Double Helix Bridge w Singapurze

(http://www.worldfortravel.com) 

Rys. 14. Kładka Kurilpa Bridge w Brisbane, Australia, o konstrukcji typu tensegrity
(https://commons.wikimedia.org) 

Rys. 12. Kładka helikalna Greenside Place Link Bridge w Edynburgu (http://picssr.com) 



m o s t y  t e m a t  n u m e r u

27

Piśmiennictwo

1. Aldred J., Day J.: Is geo-

polymer concrete a suitable 

alternative to traditional 

concrete? Proc. 37th Conf. 

on Our World in Concrete 

& Structures, Singa-

pore 2012. 

2. Biliszczuk J., Barcik W., Ma-

chelski C., Onysyk J.: Projek-

towanie stalowych kładek 

dla pieszych. Dolnośląskie 

Wydawnictwo Edukacyjne, 

Wrocław 2007.

3. Gilewski W., Kasprzak A.: 

Tensegrity w konstrukcjach 

mostowych. „Acta Scienta-

rum Polonorum Architectu-

ra”, Vol. 10, No. 3, 2011. 

4. Kim J.S., Chandra V.: 

World’s first thermoplas-

tic bridges made of recycled 

plastics. Proc. 18th Congress 

of IABSE, Seul 2012. 

5. Kulas C., Hegger J., Karle R., 

Goralski K.: A sustainable 

footbridge made of textile-re-

inforced concrete. Proc. Int. 

Conf. Footbridge 2014, Lon-

don, 2014.

6. Siwowski T., Rajchel M., Ka-

leta D., Własek L.: Pierw-

szy w Polsce most drogowy 

z kompozytów FRP. „Inżynie-

ria i Budownictwo”, nr 10, 

2016.

7. Smits J.: Fiber-reinforced 

polymer bridge design in the 

Netherlands: Architectural 

challenges toward innova-

tive, sustainable, and durable 

bridges. „Engineering”, 

Vol. 2, Issue 4, 2016.cja” – co do formy i konstrukcji – bez wątpienia, co do eko-

nomiczności rozwiązania – można mieć wątpliwości. Ale 

kto bogatemu zabroni zamawiać drogie, lecz innowacyjne 

formalnie oraz estetycznie obiekty mostowe?

Innowacje formalne w mostownictwie powstają także 

przez łączenie znanych schematów konstrukcyjnych 

w schemat hybrydowy. Powodem takiego kształtowania 

mostu jest zazwyczaj optymalizacja konstrukcyjno-

-materiałowa oraz innowacyjna technologia budowy, 

dopasowana do lokalizacji obiektu. Jednym z pierwszych 

tego typu mostów jest Seri Saujana Bridge, położony 

w nowej stolicy Malezji, mieście Putrajaja (rys. 20). Most 

ma konstrukcję hybrydową, łączącą most podwieszony 

i łukowy. Pomost jest podwieszony do dwóch pochylo-

nych łuków stalowych oraz dwóch pochylonych pylonów 

betonowych. Dzięki zastosowaniu pylonów i podwieszeń 

paraboliczny dźwigar łukowy oraz pomost mają bardzo 

smukłą sylwetkę, a cała konstrukcja tworzy smukły, przej-

rzysty, elegancki i futurystyczny obiekt mostowy. Po-

dobny pod względem formalnym jest układ hybrydowy 

trzeciego mostu przez Bosfor w Stambule (rys. 21). W tym 

przypadku po raz pierwszy na świecie połączono most 

podwieszony z mostem wiszącym. Głównym powodem 

zastosowania rozwiązania hybrydowego było ułatwienie 

budowy mostu (redukcja kosztów) oraz stworzenie obiek-

tu odpornego na wstrząsy sejsmiczne.

Podsumowanie
Przedstawione w artykule innowacje materiałowe i kon-

strukcyjne powstałe w ciągu ostatnich lat w obszarze 

budownictwa mostowego nie wyczerpują oczywiście 

tematu innowacyjności w mostownictwie. Przykładów 

jest zdecydowanie więcej, a wybór przedstawiony przez 

Rys. 15. Kładka Forthside Bridge w Stirling, Szkocja, o konstrukcji typu tensegrity 
(https://www.bridgeweb.com) 

Rys. 17. Współczesne „wariacje” na temat kratownic – Długi Most w Czeskich 

Budziejowicach (http://www.hochtief.cz) 

Rys. 19. Niekonwencjonalna forma mostu Kobra w Rzymie, zaprojektowanego przez 

architekta Rema Koolhaasa (https://hiveminer.com) 

Rys. 18. Niekonwencjonalne formy mostów łukowych Santiago Calatravy’ego w Dallas, 

USA (http://www.city-data.com) 

Rys. 20. Most Seri Saujana w Putrajaja, Malezja, o konstrukcji hybrydowej, łukowo-

-podwieszonej (http://www.panoramio.com) 

Rys. 21. Trzeci most przez Bosfor w Stambule o konstrukcji hybrydowej, podwieszano-

-wiszącej (http://www.pbs.org)

Rys. 16. Współczesne „wariacje” na temat kratownic – Abetxuko Road Bridge w Vitorii, 

Hiszpania (http://www.datajembatan.com) 

autora jest subiektywny. Wskazane jednak zostały obszary 

i kierunki, w których budownictwo mostowe poszukuje 

nowych rozwiązań i w których w najbliższych latach roz-

wój innowacji – zdaniem autora – będzie najszybszy.

Środki unijne nowej perspektywy, a także krajowe budżety 

na naukę i rozwój przedsiębiorstw, administrowane przez 

NCBiR i PARP, przewidują w najbliższych latach olbrzymie 

kwoty na finansowanie innowacyjnych projektów, realizowa-

nych przez konsorcja typu „przemysł – nauka”. Sytuacja ta –  

chyba po raz pierwszy w historii – stanowi olbrzymią szansę 

dla tych (inżynierów, naukowców, firm, uczelni), którzy dzięki 

własnym innowacyjnym pomysłom, chcą osiągnąć nie tylko 

– jako to było niestety do tej pory – satysfakcję zawodową, 

lecz także wymierne efekty finansowe. Realizując bowiem 

projekt R&D, nie tylko można stworzyć, zbadać, opatentować 

i skomercjalizować własne pomysły, lecz także dobrze zaro-

bić na wdrożeniu innowacji. Środowisko mostowe, zarówno 

po stronie przemysłu, jak i nauki, powinno w jak największym 

stopniu skorzystać z tej szansy.  


