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Streszczenie: W niniejszej pracy wykonano obliczenia statyczne konstrukcji ruszto-

o-

w elementach rusztowania, a w konsekwencji do katastrofy budowlanej.
rusztowanie, wiatr, zalecenia normowe, analiza statyczna.

1. Wprowadzenie 
Rusztowanie jest to tymczasowa konstrukcja pomocnicza zmontowana z elementów 

wielokrotnego zastosowania, wykorzystywana przy wznoszeniu budynków, przy pracach 

przenosze
tymczasowego char ktowania konstrukcji 

pojazdów, budynków).
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gdzie: cs – cfi – Ai – pole 
powierzchni odniesienia, qi – i – i-ty element rusztowania.

miejsca cs
cs n-

B,

,

,

B n
B

B g

A
A

j = (2)

gdzie: AB,n – otworów), AB,g – o-
wierzchnia elewacji.

cs e-
go do elewacji [2]

cf e-
kroju elementów rusztowania na podstawie normy [5]. Dla wszystkich projektowanych 

cf a-

r cf
qi Ai rusztowania wyra-

i e bq c q= × (3)

gdzie: ce –
terenu [5]), qb –

2

2
1

bb vq r= , (4)

gdzie: – 3, b –
qb,

normy 
i
o

3. Obliczenia MES
W programie Autodesk Algor Simulation Professional wykonano model typowego 
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Abstract: This paper presents static analyzes of scaffolding loaded by wind according 
to Eurocode recommendations and on the basis of computer simulations of air flow around 
a rectangular building with a scaffolding assembled at one of the walls. On the basis 
of calculations performed for the scaffold at different angles of wind attack, the maximum 
values of the stress in the vertical elements of the framework and in the braces are showed, 
as well as axial forces in the anchors. In addition, critical buckling load analyses were also 
performed. The comparison indicates that the forces coming from the actual wind loads 
differ significantly in direction, sense and magnitude from the forces prescribed in the 
standards. Underestimated wind load can lead to the state of exceeded capacity 
in scaffolding elements, and consequently to the construction disaster.
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