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MAŁOPOLSKIE KŁADKI LINOWE
Streszczenie. Przegląd spotykanych konstrukcji kładek dla pieszych, krótkie omówienie
problemów dynamicznych.

1. Wprowadzenie
Słysząc słowo "kładka" większość ludzi wyobraża sobie grubą deskę z poręczą,
przerzuconą ponad leniwie sączącą się wodą strumyka. Oczywiście, to też jest kładka, tym
niemniej określenie "kładka" dotyczy przede wszystkim przepraw, przeznaczonych dla ruchu
pieszego i pieszo-jezdnego. Należy tu też zaliczyć kładki pieszo-jezdne, przystosowane do
przejazdu lżejszych samochodów osobowych, oraz kładki rurociągowe. Wszystkie te
konstrukcje mogą mieć nawet powyżej stu metrów rozpiętości.

Rys. 1. Kładka w Dolinie Bibiczanki, Kraków [fot. Autora].

Kładki można podzielić według różnych kryteriów. Przyjmując podział według rodzaju
obciążenia, uwzględnianego w trakcie projektowania, można wskazać na trzy rodzaje
konstrukcji:
•

kładki dla pieszych;

•

kładki pieszo-jezdne;

•

kładki przesyłowe dla rurociągów o różnych mediach.
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Kładki dla pieszych liczone są na normowe obciążenie tłumem pieszych (które wg PN85/S-10030 wynosi 4 kN/m2). W przypadku kładek pieszo-jezdnych oprócz tłumu należy
uwzględnić

obciążenie

przewidzianym

pojazdem.

Kładki

rurociągowe

liczone

są

z uwzględnieniem ciężaru rurociągu i substancji, którą rurociąg prowadzi, oraz pojedynczych
pracowników obsługi.
Pod określeniem kładek linowych kryją się konstrukcje, w których jednym z głównych
elementów nośnych są liny, czyli elementy pracujące na rozciąganie. Długoletni rozwój tego
rodzaju konstrukcji doprowadził do powstania trzech głównych typów kładek linowych:
•

kładki wstęgowe;

•

kładki wiszące;

•

kładki podwieszone (wantowe).
Mosty wstęgowe są najstarszym typem mostów w ogóle. Już setki lat przed naszą erą

w wielu regionach świata (Andy, Himalaje) wznoszono przeprawy w postaci lin o niewielkim
zwisie, na których oparto pomost. Kładka taka ma postać wstęgi, luźno przewieszonej przez
podpory. Idea ta powróciła przed kilkudziesięciu laty; wiele tego typu obiektów wzniesiono
na terenie Czech.

Rys. 2. Idea mostu wstęgowego [1].

Rys. 3. Idea mostu wiszącego [1].

Rys. 4. Idea mostu podwieszonego [1].

Mosty wiszące można uważać za konstrukcje powstałe w wyniku ewolucji mostów
wstęgowych. Wiotki pomost został usztywniony przez system wieszaków i lin nośnych,
przerzuconych przez dwa wysoko położone punkty, zazwyczaj szczyty specjalnie
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wzniesionych pylonów. Mosty te są niemal równie stare jak wstęgowe, jakkolwiek ich rozwój
nastąpił dopiero w I połowie XIX wieku.
Mosty podwieszone są dużo młodsze. Teoretyczna idea ich konstrukcji narodziła się
w pierwszej połowie XVII wieku, pierwszy zaś most powstał w 150 lat później. Prawdziwy
rozkwit tych konstrukcji nastąpił jednak dopiero po II wojnie światowej (od 1956 r.). W przypadku mostów podwieszonych przęsło podwiesza się do systemu prostych lin, zwanych
wantami, przekazującymi obciążenia na pylon.

2. Rozwiązania konstrukcyjne
Z wielu kładek, zbudowanych w Polsce, wybrano do omówienia trzynaście obiektów
z Województwa Małopolskiego. Stanowią one pod względem konstrukcyjnym pełen zakres
możliwości kształtowania tego typu konstrukcji.
Tabela 1 [1].
Rodzaj
kładki

Dla pieszych

Pieszo –jezdna

Rurociągowa

Sucha Beskidzka, Bochnia,
Wisząca

Tylmanowa II, Tropie, Rożnów,
Piwniczna, Nowy Sącz

Podwieszona

Kraków I

Wstęgowa

Myślenice

Tylmanowa I, Tylmanowa

Kraków II

III, Tylmanowa IV

Przęsło kładki, jako element wydłużony, można z dobrym przybliżeniem potraktować
jako układ o trzech stopniach swobody. W związku z tym ważne jest przede wszystkim to, co
dzieje się z kładką pod obciążeniem o charakterze grawitacyjnym (ciężar własny, tłum
pieszych, pojazdy), oraz obciążeniem bocznym (głównie parcie wiatru), działającym
poziomo, poprzecznie do przęsła. Należy też pamiętać, że nierównomierny rozkład
obciążenia przęsła oraz parcie wiatru, mogą prowadzić do skręcenia się przęsła kładki wokół
własnej osi. Ogromne znaczenie ma fakt, że w przypadku konstrukcji lekkich bardzo silnie
uwydatniają się w pracy kładki obciążenia o charakterze dynamicznym.
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Rys. 5. Położenie analizowanych kładek [1].

Rys. 6. Kładka w Suchej Beskidzkiej (SB) [1].

Rys. 7. Kładka w Myślenicach (M) [1].

Rys. 8. Kładka w Bochni (B) [1].

Rys. 9. Kładka w Krakowie (K I), 1980 [1].

Rys. 10. Kładka w Krakowie (K II), 1986 [1].

Rys. 11. Kładka w Tylmanowej (T I), 1961 [1].

Rys. 12. Kładka w Tylmanowej (T II), 1974 [1].

5

Rys. 13. Kładka w Tylmanowej (T III), 1959 [1].

Rys. 14. Kładka w Tylmanowej (T IV), 1984 [1].

Rys. 15. Kładka w Rożnowie (R), 1992 [1].

Rys. 16. Kładka w Tropiu (Tr), 1983 (modern.) [1].

Rys. 17. Kładka w Piwnicznej (P), 1973 [1].

Rys. 18. Kładka w Nowym Sączu (NS) [1].

Większość omówionych obiektów została zaprojektowana i wykonana w Krakowskim
Przedsiębiorstwie Mostostal lub we współpracy krakowskiego Mostostalu z Oddziałem
Krakowskim Mostostalu Warszawa. Warto zwrócić szczególną uwagę na daty wzniesienia
przepraw. Kładki podwieszone Tylmanowa III (1959 r.) i Tylmanowa I (1961 r.) są jednymi
z pierwszych w świecie przepraw podwieszonych [2]. To właśnie w Małopolsce, dzięki
krakow-skiemu Mostostalowi, zaczęły powstawać pierwsze nowoczesne kładki dla pieszych.
Sztywność pionowa kładek zapewniona została na kilka sposobów. Pierwszy to para
kratownic pionowych, wzmocniona systemem lin nośnych lub want. Układ taki zastosowano
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w kładkach pieszo-jezdnych Tylmanowa I, III i IV oraz w kładce dla pieszych w Piwnicznej.
Równie często spotykanym przypadkiem jest konstrukcja bardzo lekka, w której wszystkie
siły pionowe są przenoszone bezpośrednio przez liny nośne, jak w suchej Beskidzkiej,
Bochni, Nowym Sączu., Tylmanowej II, Roznowie i Tropiu. W przypadku trzech ostatnich
kładek zastosowano trójkątny układ wieszaków, tworzący z układu liny nośne-wieszaki
pionowe kratownice prętowo-cięgnowe. Podwieszony pomost kładki w Krakowie I składa się
z dwu stalowych belek o przekroju skrzynkowym, zaś rurociąg Kraków II biegnie wewnątrz
podwieszonych przęseł złożonych z dwóch belek blachownicowych.
Niezmiernie ważnym zagadnieniem jest zapewnienie kładkom odpowiedniej sztywności
poziomej. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest tzw. wiatrownica, czyli kratownica
pozioma, przejmująca parcie wiatru. Tego typu usztywnienie występuje w Suchej
Beskidzkiej, kładce rurociągowej w Krakowie, wszystkich trzech kładkach w Tylmanowej (w
przypadku III dodatkową sztywność przęsła zapewnia stalowy pomost o charakterze płyty
ortotropowej) i w Nowym Sączu. W Rożnowie i Tropiu zastosowano ciekawe rozwiązanie,
polegające na odchyleniu systemu lin nośnych od pionu. Układ taki pracuje zarówno na
obciążenia pionowe, jak i poziome; oraz w przypadku skręcania przęsła. W Bochni
odpowiednikiem wiatrownicy jest ruszt z kształtowników walcowanych. Kładka nad Opolską
posiada żelbetową płytę, zapewniającą odpowiednią sztywność w kierunku poziomym. W
Piwnicznej płyta stalowa oparta jest na ruszcie z kształtowników walcowanych i dodatkowo
usztywniona w połowie rozpiętości dwoma stalowymi łukami, wysuniętymi poza obręb
przęsła. Kładka wstęgowa w Myślenicach usztywniona jest dwoma parami poziomych lin,
łączących okolice środka przęsła kładki z przyczółkami.
Sztywność na skręcanie zapewniają analizowanym kładkom te elementy, które pracują
głównie na kierunku pionowym, jak kratownice pionowe i liny lub wanty. Jedynie w
przypadku Myślenic główny udział w zapewnieniu odpowiedniej sztywności skrętnej mają
poziome liny, usztywniające przęsło.

3. Praca statyczna i dynamiczna
Osiem z trzynastu opisanych tu kładek (wszystkie oprócz obu krakowskich i trzech
pieszo-jezdnych w Tylmanowej) są konstrukcjami bardzo lekkimi, wiotkimi, podatnymi na
obciążenia dynamiczne. W ich przypadku oprócz statycznego obciążenia ciężarem własnym
i tłumem pieszych, oraz statycznym parciem wiatru rozpatrzyć należy wpływ porywów wiatru
i fenomeny aerodynamiczne oraz wpływ pieszych jako ruchomej masy wywołującej drgania.
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Oba te obciążenia mają charakter dynamiczny, mogący spowodować powstanie dużych sił
bezwładności, a przede wszystkim duże amplitudy drgań, uniemożliwiające użytkowanie
obiektu. Nie bez znaczenia jest też wpływ nawet niewielkich drgań konstrukcji na
samopoczucie i komfort przechodniów. Obliczenia statyczne, dynamiczne i aerodynamiczne,
przeprowadzone dla wybranych typów kładek dowodzą, że wszystkie omówione rodzaje
kładek (oprócz kładki w Myślenicach) dobrze sobie radzą z przeniesieniem obciążeń typu
grawitacyjnego i dość dobrze ze statycznym parciem wiatru. Nie wystąpiły też kłopoty ze
skręcaniem przęsła. Problemy pojawiają się podczas analizy kładek obciążonych
dynamicznie. Najlepszym sposobem zapewnienia wystarczającej sztywności przęsła jest
zastosowanie wiatrownic. Inne sposoby usztywnień poziomych nie są wystarczające [1,3,4].
Omówione kładki, z których najmłodsze liczą blisko 20 lat, projektowano w czasach gdy
zjawiska związane z dynamicznym wymuszeniem przez tłum pieszych były w większości
nieznane. Także obliczenia aerodynamiczne prowadzone były w sposób uproszczony. Stąd
też między innymi wynika fakt, że nie wszystkie kładki spełniają kryteria użytkowania przy
uwzględnieniu dynamicznego charakteru obciążeń.
W chwili obecnej dokładna analiza dynamiczna i aerodynamiczna jest nieodzowna przy
projektowaniu kładek. Zjawiska aerodynamiczne są znane i w większości opisane modelami
matematycznymi. Projektanci mogą skorzystać z możliwości badań konstrukcji w tunelach
aerodynamicznych, oraz z programów komputerowych, symulujących dynamiczne działanie
wiatru. W ciągu ostatnich kilku lat w tunelu aerodynamicznym Politechniki Krakowskiej
prowadzono obliczenia aerodynamiczne mostów podwieszonych w Gdańsku i Warszawie
oraz kładki łukowo-cięgnowej w Katowicach [5]. Także zagadnienia wzbudzenia drgań przez
ruch pieszy są, po awariach kładek w Londynie i Paryżu, zbadane, rozpoznane i opisane
matematycznie [6]. Dzięki temu w pełni możliwe jest wznoszenie kładek lekkich, w których
nie dochodzi do niepotrzebnego przewymiarowania konstrukcji, a jednocześnie takich,
w których spełnione są oprócz stanów granicznych nośności także wszystkie stany graniczne
użytkowania wraz z zapewnieniem warunków komfortu pieszych [7].
Jak ważne jest zagadnienie wzbudzenia drgań kładki przez pieszych pokazano w tabeli 2.
Zestawiono w niej wyniki identyfikacji dynamicznej kilku z przedstawionych w artykule
kładek. Zakres wymuszenia drgań kładek w przypadku 90% pieszych wynosi około
1,60÷2,40 Hz [6]. Praktycznie w przypadku każdej kładki dla pieszych jej najniższe
częstotliwości drgań własnych mieszczą się w tym zakresie.
Tabela 2. [1]
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Częstotliwości i postaci drgań własnych [Hz] (H – poziome,
Kładka

V – pionowe, T – skrętne)
Badania in situ

Obliczenia numeryczne

Myślenice
Piwniczna

1,0 H; 1,2 T
0,8 H; 1,1 V; 2,0 H

0,6 H; 1,1 V; 1,8 H

Rożnów

0,6 H; 1,0 V

Tropie

0,7 H; 1,2 V; 2,1 V

0,6 H; 1,2 V; 2,0 V

Tylmanowa II

0,9 H; 1,3 V; 1,6 H

1,2 H

Tylmanowa III

1,2 H; 2,3 V

1,1 H; 2,4 V
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streszczenie: W artykule przedstawiono pokrótce historię lekkich kładek dla pieszych.
Zaprezentowano kilka typów rozwiązań konstrukcyjnych na przykładnie przepraw
wzniesionych w Małopolsce. Dla lekkich kładek dla pieszych podstawowym problemem jest
zapewnienie im odpowiedniej sztywności poziomej. Ponadto krótko omówiono problemy
dynamiki i aerodynamiki kładek, z uwzględnieniem zjawiska wzbudzenia drgań przez
pieszych.
keyworsd: footbridges, dynamics, aerodynamics, induced vibration
abstract: History of light footbridges is shortly presented. Basing on footbrigdes in
Małopolska, few types of construction are described detaily. Horizontal stiffeness of light
footbridges is fundamental problem. Moreover, dynamic and aerodynamic behaviour of this
type of construction, including pedestrains-induced vibration, are shortly described.

