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PROJEKT KŁADKI DLA PIESZYCH Z DREWNA KLEJONEGO O KONSTRUKCJI 

PODWIESZONEJ 
 
 

1. Wprowadzenie. Uwarunkowania projektowe 
 

Zadaniem autorów referatu było zaprojektowanie kładki pieszo-rowerowej 
przekraczającej rzekę Prosnę. Jak to jest zwykle praktykowane, ramy projektu określił 
Inwestor. Podał m.in lokalizacje, możliwości zajęcia terenu, rodzaj konstrukcji a także 
podstawowy materiał konstrukcyjny z jakiego należy obiekt zrealizować. W wypadku 
omawianego obiektu poza lokalizacją Inwestor narzucił by był to obiekt o przęsłach 
podwieszanych, wykonanych z drewna klejonego. Materiał konstrukcji przęseł kładki – 
drewno, narzucony przez Zamawiającego (Urząd Miasta Kalisza), nawiązuje do 
zlokalizowanego w pobliżu planowanej przeprawy rezerwatu archeologicznego „Kaliski Gród 
Piastów” w Kaliszu - Zawodziu.  

Mając tak określone warunki brzegowe, autorzy przestawili kilka wariantów, z których 
w pierwszym etapie wybrano obiekt dwuprzęsłowy, o charakterystycznej konstrukcji z trzema 
pylonami. Rozwiązanie to zakładało przekroczenie terenu rzeki Prosny oraz lewo- i 
prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego. Podpory skrajne zlokalizowano poza obszarem 
zalewowym, natomiast pylon środkowy zlokalizowany został na brzegu rzeki. Przyjęte 
rozwiązanie spełniało oczekiwania inwestora a przyjęta konstrukcja pylonów, składających się 
z czterech rur stężonych pomiędzy sobą, spełniała oczekiwania architekta miejskiego. 
Konstrukcja podpór nawiązywała do drewnianych baszt zlokalizowanych w pobliskim 
rezerwacie archeologicznym. Jednak konsekwencją lokalizacji skrajnych pylonów poza 
wałami oraz zewnętrznych want odciągowych poza międzywalem rzeki Prosny było zajecie 
stosunkowo dużej powierzchni terenu należącego przede wszystkim do osób prywatnych. W 
trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego okazało się, że część właścicieli terenów przeznaczonych pod realizację 
zadania nie zgodziła się na oddanie terenu. Tym samym pomimo znacznie zawansowanych 
prac projekt został zmieniony. Inwestor nie zmienił wymagań co do rodzaju konstrukcji, 
jednak postawił wymaganie by konstrukcja zajmowała tylko te działki, których zajęcie było 
możliwe. I tak powstała nowa koncepcja, również podwieszona, również dwuprzęsłowa, 
jednak tym razem z jednym pylonem, zlokalizowanym na terenie zalewowym. 
 Zawansowane prace projektowe przy pierwszym wariancie i realizowany nowy projekt 
stał się podstawą do opracowania prezentowanego referatu. Ponieważ przekrój poprzeczny 
kładki w pierwszym i drugim wariancie nie uległ zmianie, uzyskane wyniki stały się kanwą do 
zaprezentowania wpływu różnych uwarunkowań konstrukcyjnych na pracę konstrukcji przęsła 
przy różnych uwarunkowaniach jego podparcia (podwieszenia). 
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Rys. 1. Pierwsza lokalizacja kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Prosną w Kaliszu 

 

 
Rys. 2. Ostateczna lokalizacja kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Prosną w Kaliszu 

 
 
2. Charakterystyka przekroju poprzecznego. 
 
 W obu wariantach zaprojektowano identyczny przekrój poprzeczny kładki, przy 
przyjęciu tych samych materiałów konstrukcyjnych (rys. 3). Dźwigary główne zaprojektowano 
z drewna klejonego klasy GL32h. Ustrój nośny zostanie podwieszony do pylonów za pomocą 
systemu lin (want). Dźwigary stężone będą stalowymi półramami i układem stężeń 
wiatrowych. Słupki półram zaprojektowano jako spawane z kształtowników walcowanych. 
Stalowe stężenia poprzeczne dźwigarów głównych wykorzystywane zostały do mocowania 
konstrukcji podwieszenia kładki (rys. 4).  
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Rys. 3 Przekrój poprzeczny projektowanej kładki 

 
 Nawierzchnia spoczywa na pięciu drewnianych belkach podłużnych z drewna 
świerkowego o wymiarach 0,15x0,25m przytwierdzonych do poprzecznych półram. Belki 
podłużne pomostu zaprojektowano z drewna litego świerkowego klasy K33 natomiast pokład 
pomostu z twardego drewna egzotycznego Azobe Bongossi o grubości 6,0cm, 
charakteryzującego się bardzo dużą trwałością bez impregnacji. Drewno to ma również 
bardzo dobre inne parametry wytrzymałościowe, i tak wytrzymałość na zginanie równą 60 
MPa, na rozciąganie wzdłuż włókien 36 MPa a na ściskanie wzdłuż włókien 32 MPa. 
 Ażurowa konstrukcja pomostu pozwoli na bezpośrednie odprowadzenie wód 
opadowych pod obiekt. Woda z dojazdów do kładki odprowadzona będzie powierzchniowo w 
przyległy teren. 
 Elementy stalowe zaprojektowano ze stali S355J2M. Do podwieszenia konstrukcji 
zostaną wykorzystane cięgna z lin 7∅5 o wytrzymałości charakterystycznej 1770 MPa.  
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Rys. 4. Konstrukcja podwieszenia kładki 

 
3. Charakterystyka wariantu I 
 

Zaprojektowano kładkę pieszo-rowerową przekraczającą dwoma przęsłami rzekę 
Prosnę. Obiekt przekracza Prosnę pod kątem 90o. Rozpiętości przęseł wraz z lokalizacją 
podpór oraz rzędną spodu konstrukcji dostosowano do warunków żeglugi oraz warunków 
hydrologicznych rzeki. Projektowana kładka zapewnia żeglugę na rzece Prośnie przy 
zachowaniu skrajni o wysokości 7,0m pod obiektem, liczonej od poziomu wody żeglownej 
102,30m n.p.m.  
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Rys. 5 Widok z boku wariantu I 
 

 Układ konstrukcyjny obiektu to dwa przęsła o rozpiętości 75,0m+82,0m, podwieszone 
do pylonów wykonanych ze stalowych elementów rurowych wzajemnie stężonych. Rozstaw 
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półram stalowych zróżnicowano na długości dźwigarów i wynosi on 2,05m–2,10m w przęśle i 
2,75m w miejscu pylonu pośredniego. Do dźwigarów głównych zamocowano elementy 
zakotwienia podwieszenia w postaci stalowych rur. Rozstaw zakotwień podwieszenia jest 
zmienny na długości pomostu i wynosi 8,2m – 8,4m.  
 Wysokość konstrukcji pylonów skrajnych liczona od miejsca zamocowania wynosi 
17,05m – 22,65m. Rozstaw ramion pylonów w płaszczyźnie osi kładki wynosi 4,5m, a w 
miejscu podparcia 5,7m x 7,4m (od korony ramiona pylonu poszerzają się liniowo ku dołowi 
w płaszczyźnie prostopadłej do osi kładki). Fundament pod pylony został zaprojektowany 
jako żelbetowy, pełnościenny posadowiony na prefabrykowanych palach żelbetowych, 
wbijanych. Monolityczne przyczółki zlokalizowano poza wałami przeciwpowodziowymi, 
zostaną również posadowione na palach. Dojścia do kładki zapewniono przy wykorzystaniu 
nasypów, z nawierzchnią z kostki wibroprasowanej. Odciągi skrajnych pylonów zakotwiono 
w monolitycznych, żelbetowych blokach usytuowanych poza terenem rzeki. 
 
Podstawowe charakterystyki: 

- liczba przęseł        2 
- rozpiętość teoretyczna     75,0m+82,0m 
- długość całkowita w osiach podparcia   157,0m 
- pochylenie poprzeczne     0% 
- szerokość w świetle balustrad    3,0m 
- całkowita szerokość obiektu     4,2m 
- konstrukcja ustroju nośnego     stalowo-drewniany 
- podpory fundamenty monolityczne posadowione na palach, pylony z rur stalowych 
- nawierzchnia listwy frezowane z drewna egzotycznego 
- światło pionowe kładki (pow. rz.102,30)   >7m 
- min. wyniesienie spodu konstrukcji nad rz. wody Q1% 2,83m 
- umocnienie skarp rzeki     narzut kamienny 

 
 
4. Charakterystyka wariantu II 
 
 W wariancie II zaprojektowano również obiekt dwuprzęsłowy, o konstrukcji 
podwieszonej z jednym pylonem i rozpiętością przęseł 22m+85m. W wariancie tym kładka 
przekracza Prosnę pod kątem ok. 73o Stalowy pylon o wysokości 43,0m odchylony jest od 
pionu o 13° w stronę krótszego przęsła. Rozstaw ramion pylonu u dołu podpory wynosi 6,85m 
i zwęża się ku górze do szerokości 2,85m. Fundament pod pylon został zaprojektowany jako 
żelbetowy, pełnościenny posadowiony na prefabrykowanych palach żelbetowych, wbijanych. 
Podwieszone do pylonu wykonanego ze stalowych elementów rurowych wzajemnie 
stężonych. Rozstaw zakotwień podwieszenia wynosi 12,5m. Profil podłużny kładki został tak 
dobrany aby na lewym brzegu włączyć się bezpośrednio w istniejący wał przeciwpowodziowy 
bez ingerencji w jego konstrukcję. Na prawym brzegu natomiast konstrukcja kładki 
przechodzi nad wałem, pozostawiając skrajnię rowerową wysokości 2,5m. Możliwość 
lokalizacji kładki na dwóch prawobrzeżnych działkach pozwoliła zaprojektować drogę dla 
samochodów obsługujących wał oraz usytuować miejsce dla punktu widokowego. Z tego 
miejsca rozpościera się widok na lewy brzeg rzeki Prosny, na którym Miasto Kalisz planuje 
wybudować szereg ciekawych punktów rekreacyjnych w postaci muszli koncertowej czy 
lodowiska.  
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Rys. 6 Widok z boku wariantu II 
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Rys.7 . Szkic architektoniczny kładki – wariant II 

 
 

Dojście do kładki na lewym brzegu rzeki Prosny, zlokalizowane w międzywalu, 
stanowi konstrukcja ziemna ograniczona z obu stron murem oporowym. W konstrukcji 
dojścia zaprojektowano układ 5 przepustów pozwalających na swobodny spływ wody z terenu 
zalewowego międzywala. W konstrukcji murów oporowych zaprojektowano zakotwienie 
odciągów pylonu kładki. Na końcu dojścia wykonstruowano monolityczny przyczółek. Dla 
całej tej konstrukcji zaprojektowano jedną, monolityczną ławę fundamentową posadowioną 
na prefabrykowanych palach wbijanych. 

Monolityczny przyczółek na prawym brzegu rzeki, zlokalizowany poza wałami 
przeciwpowodziowymi, zostanie również posadowione na palach. Dojście do kładki, po tej 
stronie rzeki, zapewniono przy wykorzystaniu nasypów z nawierzchnią z kostki 
wibroprasowanej. 
 
Podstawowe charakterystyki: 

- liczba przęseł        2 
- rozpiętość teoretyczna     22,0m+85,0m 
- długość całkowita w osiach podparcia   107,0m 
- pochylenie poprzeczne     0% 
- szerokość w świetle balustrad    3,0m 
- całkowita szerokość obiektu     4,2m 
- konstrukcja ustroju nośnego     stalowo-drewniany 
- podpory fundamenty monolityczne posadowione na palach, pylon z rur stalowych 
- nawierzchnia  - listwy frezowane z drewna egzotycznego 
- światło pionowe kładki (pow. Rz.102,30)   >3,3m 
- min. wyniesienie spodu konstrukcji nad rz. Wody Q1% 1,63m 

 
5. Wybrane wnioski z analizy dynamicznej 
 
 Kładki dla pieszych, ze względu na stosowane duże smukłości dźwigarów głównych, 
bardzo często charakteryzują się małą sztywnością, co w konsekwencji powoduje, że mają 
małą częstotliwość drgań własnych. W przyjętym rozwiązaniu, przy zastosowaniu drewna 
jako podstawowego materiału konstrukcyjnego przęseł, efekt ten nasilił się, ponieważ drewno 
ma relatywnie mały moduł sprężystości.  

Jeśli częstotliwość ta zbliżona jest do częstotliwości kroku ludzi, dochodzi do 
niekorzystnego wzbudzania drgań (rezonansu). Jak wykazują badania, częstotliwość kroku 
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człowieka, w zależności od sposobu poruszania się zmienia się w przedziale od 1,3 do nawet 
3,4 Hz. Dlatego też zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie z 30 maja 2000r (Dz.U. nr 63 poz. 735) pierwsza częstość drgań własnych 
kładki powinna być wyższa niż 3 Hz. Drugim, istotnym czynnikiem związanym z drganiami 
kładki są kryteria użytkowania. Nadmierne drgania kładki wywołują u pieszego obawę o 
własne bezpieczeństwo. Negatywne odczucia ludzi są związane przede wszystkim z wartość 
przyspieszenia drgań. Wartość negatywnie odbieranego przyspieszenia drgań związana jest 
bezpośrednio z częstotliwością drgań własnych. Generalnie zachodzi zasada, że im niższa jest 
częstotliwość drgań własnych, tym niższe, akceptowalne przez użytkowników, są 
przyspieszenia. Powszechnie przyjmuje się, że jeśli częstość drgań własnych kładki jest 
mniejsza od 5 Hz, to przyspieszenia drgań nie powinny przekraczać 0,7 m/s2.  
 Przeprowadzone badania częstotliwości drgań własnych metodą analizy modalnej. W 
modelu uwzględniono balustradę stalową. Balustradę uwzględniono w postaci przekroju 
zastępczego, zespolonego układu: drewniany dźwigar główny – balustrada stalowa. Model 
zakładał ciągłe, pełne zespolenie balustrady z dźwigarem , gdy w rzeczywistości połączenie to 
jest punktowe, zgodne z rytmem słupków balustrad. Masy zdefiniowano na podstawie : 
o   ciężaru własnego konstrukcji ( nadanych gabarytów i gęstości elementów prętowych ) 
o   skupionych mas dodanych ( wynikające z wyposażenia, z dodanych elementów stalowych 

– blachy styków, blachy węzłowe itp. ) 
 Poniżej przedstawiono wybrane wyniki analizy dynamicznej obu wariantów. 
Obliczenia wykazały, że w obu wariantach kładki charakteryzują się niską częstotliwością 
drgań własnych. W I pierwszym wariancie częstotliwość drgań własnych wynosi ok. 1,75 Hz 
natomiast  wariancie II  – 1,2 – 1,4 Hz. Ponieważ zaprojektowany przekrój poprzeczny kładki 
spełniał wszystkie założenia projektowe co do wymagań komunikacyjnych oraz 
wytrzymałościowych uznano, że w celu podwyższenia częstotliwość drgań własnych 
racjonalnie będzie zmieniać kształt i sztywność pylonów. Okazało się, że racjonalne 
zwiększenie sztywności pylonów, przez np. wypełnienie rur w części wysokości betonem, czy 
zmiana pochylenia elementów składowych, pozwala podwyższyć częstotliwość drgań 
wlanych o ok. 0,3 – 0,35 Hz.. Dzięki tym zabiegom w pierwszym wariancie udało się uzyskać 
częstotliwość przekraczającą 2 Hz, natomiast w II wariancie wartości tej nie dało się 
przekroczyć. Dopiero istotny (kilkunastokrotny) wzrost sztywności elementów kładki  
(dźwigara głównego, pylonu, want) dawał zwiększenie częstotliwości drgań własnych 
powyżej 3,0 Hz. W związku z tym uznano, że nie zwiększając w sposób istotny sztywności i 
masy przęseł i aby zapewnić odpowiedni komfort użytkowania, konieczne będzie 
zastosowanie tłumików drgań.  
 W konkluzji można stwierdzić, że przeprowadzone obliczenia potwierdziły znaną 
autorom wiedzę z literatury, że w przypadku kładek dla pieszych o przyjętej konstrukcji 
(relatywnie lekkie przęsła, o małej sztywności i dużej rozpiętości) trudno jest uzyskać 
parametry dynamiczne gwarantujące komfort eksploatacji, bez stosowania tłumików drgań 


