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Lokalizację wyspy oraz mostu przedstawiono 

na rys. 1 i 2. Nanfang’ao Bridge (rys. 3 i 4) był jedynym 

mostem na Tajwanie z pojedynczym, stalowym łukiem 

i był utrzymywany przez Taiwan International Ports Corpo-

ration. Budowę mostu rozpoczęto w 1996 r. i zakończono 

w 1998 r. Most zawalił się w 22. roku użytkowania.

Podstawowa charakterystyka obiektu:

− most łukowy ze ściągiem,

− materiał konstrukcyjny: stal,

− rozpiętość: 140 m,

− szerokość: 15 m,

− wysokość skrajni żeglownej: 18 m.

Katastrofa mostu
Od czasu otwarcia mostu stan techniczny konstrukcji 

został skontrolowany tylko raz przez Chien Hsin University 

of Science and Technology w 2016 r. Podczas inspekcji 

stwierdzono uszkodzenia dylatacji obiektu.

1 października 2019 r. o godz. 9:30 most zawalił się 

(rys. 5 i 6), raniąc ponad 20 osób, z których wiele było 

na statkach rybackich w porcie poniżej. Jedynym 

obciążeniem użytkowym na obiekcie była ciężarówka – 

cysterna, po której przejeździe doszło do katastrofy mostu. 

Pojazd nie zdążył opuścić mostu, spadł z walącą się 

konstrukcją, jednocześnie zapalając się. Kierowca cięża-

rówki przeżył katastrofę mostu. Zawalony most uszkodził 

3 łodzie rybackie pod nim, raniąc i więżąc pracowników 

na nich przebywających.

Lokalne władze zwróciły się do sił zbrojnych o pomoc 

w akcji poszukiwawczo-ratowniczej, a następnie do admi-

nistracji straży przybrzeżnej, Ministerstwa Obrony Naro-

dowej i Korpusu Narodowej Służby Powietrznej. Zespoły 

poszukiwawczo-ratownicze miały trudności ze znalezie-

niem zaginionych osób z powodu podwodnej lokalizacji 

o słabej widoczności. W katastrofie zginęło 6 osób. Zawa-

lony most spowodował uwięzienie 500 statków rybackich 

w porcie Nanfang’ao.

Na dzień przed zawaleniem się mostu obszar został 

dotknięty przez tajfun Mitag i trzęsienie ziemi o sile 3,8. 

Faktyczna przyczyna katastrofy jest aktualnie ustalana. 

Jako jedną z możliwych przyczyn wymienia się korozję 

wieszaków stalowych spowodowaną działaniem soli 

morskiej. Rzeczywiście jednym z pierwszych elemen-

tów, który uległ uszkodzeniu, był wieszak w miejscu 

połączenia z łukiem (w kluczu łuku) (rys. 7). W dalszym 

etapie katastrofy nastąpiło zerwanie kolejnych wiesza-

ków i złamanie pomostu (rys. 8). Szczegółowe widoki 

uszkodzonych elementów konstrukcji (łuków i pomostu) 

pokazano na rys. 9-11.

Rano 3 października 2019 r. łodzie rybackie mogły wypły-

nąć z portu. Prezydent Tsai obiecał dokładne zbadanie 

incydentu i poddanie inspekcji wszystkich mostów na Taj-

wanie. W tym samym dniu premier Su Tseng-chang zarzą-

dził kontrolę wszystkich obiektów mostowych na wyspie. 

10 października 2019 r. usunięto 320 ton zniszczonej 

konstrukcji. Ministerstwo Transportu i Komunikacji podało 
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Rys. 1. Lokalizacja Tajwanu [1]
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do wiadomości, że nowy most zostanie wybudowany 

w tym samym miejscu w ciągu 3 lat.

Podsumowanie
Filmy ukazujące katastrofę mostu można zobaczyć m.in. 

na stronach internetowych [5-9]. Po katastrofie pozostaje 

smutek związany z tragedią osób w niej uczestniczących, 

a także gorycz związana z faktem kolejnej dużej katastrofy 

mostowej. W ostatnim czasie doszło do zawalenia wiaduk-

tu Polcevera w Genui we Włoszech (2018 r.) oraz kładki 

wstęgowej w Pradze w Czechach (2017 r.) [10]. Po tych 

wydarzeniach z pewnością rośnie świadomość wyko-

nywania rzetelnych przeglądów okresowych kon-

strukcji mostowych, diagnostyki ich stanu technicz-

nego [11] oraz instalowania systemów monitoringu 

i bieżącej analizy danych z nich pochodzących.

Katastrofa mostu nastąpiła w przeddzień międzynaro-

dowej konferencji na temat mostów łukowych (9th Inter-

national Conference on Arch Bridges, ARCH 2019), która 

odbywała się 2-4 października w Porto w Portugalii [12]. 

Niespodziewana koincydencja wydarzeń podkreśla 

istotność organizacji konferencji naukowych, dyskusji na 

temat aktualnych problemów budownictwa i wymiany 

doświadczeń. Poprzednia konferencja ARCH została zor-

   
Rys. 2. Lokalizacja mostu na Tajwanie [1, 2]

Rys. 3. Most łukowy Nanfang’ao Bridge – widok z boku [3]

Rys. 5. Zniszczona konstrukcja mostu [2]

Rys. 4. Widok mostu łukowego Nanfang’ao Bridge z poziomu pomostu [4]

Rys. 6. Widok zniszczonej konstrukcji z oddali (źródło: Fuchen Teng, PhD, National Taiwan University of Science and 

Technology, Taiwan Tech)
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ganizowana we Wrocławiu w 2016 r. [13]. Kolejna, jubile-

uszowa, X edycja konferencji odbędzie się w 2022 r. w Chi-

nach w Fuzhou. Przypadek mostu Nanfang’ao na pewno 

będzie wtedy szeroko dyskutowany, również z uwagi 

na bezpośrednie sąsiedztwo Fozhou i Tajwanu.

W artykule wykorzystano informacje i zdjęcia pochodzą-

ce ze stron internetowych [1-4]. Autor został poinformo-

wany o katastrofie 1 października 2019 r. przez prof. Elsę 

Caetano (University of Porto, Portugalia) w trakcie spo-

tkania koordynacyjnego międzynarodowego projektu 
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„Monitoring konstrukcji mostowych z użyciem pomia-

rów dynamicznych” realizowanego w ramach grantu 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), 

którym kieruje na Politechnice Wrocławskiej. Dalszą 

bezpośrednią relację z katastrofy i zdjęcia uzyskał od dra 

inż. Fuchen Tenga z Tajwanu (National Taiwan University 

of Science and Technology, Taiwan Tech), którego poznał 

w 2017 r. na międzynarodowej szkole letniej „Engine-

ering & Chinese Culture” w Chinach w Chongqing. Autor 

dziękuje wymienionym osobom za przekazane informa-

cje i życzliwość. 

Rys. 7. Początek katastrofy – zerwanie wieszaka w miejscu połączenia z łukiem (w kluczu 

łuku) [4]

Rys. 9. Konstrukcja łuku po katastrofie [4]

Rys. 11. Przełamany pomost, który spadł na przycumowane łodzie (źródło: Fuchen Teng, PhD, National Taiwan University of Science and 

Technology, Taiwan Tech)

Rys. 8. Dalszy etap katastrofy – zerwanie kolejnych wieszaków i złamanie 

pomostu [4]

Rys. 10. Zbliżenie na zniszczony węzeł rozgałęziający łuk (odłamanie części rozgałęziającej) [4]


