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Założenia – szerokości użytkowe



Założenia – szerokości użytkowe



Współczynniki dostosowawcze dla modelu LM-1 wg Polskiej Normy dla poszczególnych klas
obciążenia taborem samochodowym zgodnie z poniższą tabelą:

Obiekty mostowe położone w ciągu dróg publicznych, na których jest przewidziany ruch
pojazdów nienormatywnych o masie do 60 ton, powinny być dodatkowo zaprojektowane na
obciążenie pojazdem specjalnym LM-3 wg Załącznika A do PN-EN 1991-2

Klasy obciążeń taborem samochodowym obiektów inżynierskich, zależne od klasy drogi, zgodnie
z poniższą tabelą:

Klasa 
obciążenia 

mostu

Współczynniki dostosowawcze 

Q1 Qi, i≥2 q1 q2 qi, i≥2 qr

Klasa I 1,0 1,0 1,33 2,4 1,2 1,2
Klasa II 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Klasa drogi Klasa obciążenia 
mostu

A, S, GP, G Klasa I
Z, L, D Klasa II

Założenia – obciążenie użytkowe





Procedura wyboru 1



Procedura wyboru – obiekty jednoprzęsłowe



Procedura wyboru – obiekty dwuprzęsłowe



Procedura wyboru – obiekty wieloprzęsłowe



Procedura wyboru –
podpory typowe 1



Procedura wyboru –
podpory typowe 2





























































































1. Katalog bazuje na praktycznych doświadczeniach projektantów, wykonawców i
zarządców drogowych obiektów inżynierskich oraz najnowszej wiedzy i doświadczeniu
jednostek naukowych.

2. Katalog dotyczy drogowych obiektów mostowych (mostów, wiaduktów, estakad i kładek dla
pieszych) oraz przepustów stosowanych na drogach publicznych wszystkich
kategorii (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) klas (A, S, GP, G, Z, L i D).

3. Katalog nie ogranicza się do wskazania rozwiązań konstrukcyjnych drogowych obiektów
mostowych i przepustów, lecz zawiera schematy postępowania, wskazujący w
uporządkowany sposób ścieżkę wyboru optymalnego rozwiązania, wynikającego z
przyjętych do projektowania założeń i typowych uwarunkowań.

4. Katalog stanowić będzie narzędzie wspomagające proces decyzyjny dla zarządców
dróg oraz działających w ich imieniu projektantów. Nie będzie jednocześnie wyręczać
projektanta z podejmowania decyzji i odpowiedzialności.

5. Wskazanie sprawdzonych rozwiązań projektowych dla konkretnych przypadków,
wynikających z doświadczeń projektantów i zarządców dróg, nie ogranicza możliwości
stosowania innych, w tym nietypowych, rozwiązań, o ile ich zastosowanie będzie
uzasadnione.
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