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Streszczenie: o-

e

o
W tym zakresie w pracy 

wyniki symulacji przejazdu wózku
z-

towania, 
dla 

.
a-

nie budowlane, symulacje komputerowe.

1. Wprowadzenie 
Referat je l-

Ciekawym 
, , zasto

tymczasowego mostu dla pieszych, który w 2011r. 
w
J.
rys. 1.

Rys. 1. Widok konstrukcji tymczasowego mostu dla pieszych
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nosprawnych
innymi: podczas imprez masowych w obiektach, do których normalnie 
po schodach, l-

gdy nie ma 
p. w zimie lub z powodu 

uzbrojenia terenu, 

dni. Z drugiej strony takie zastosowanie rusztowania jest n , dlatego
w-

nych nych. Na rys. 2 pokazana o-
-

Rys. 2.

2. Aspekty prawne
ust.1 Warunków technicznych 

[1] o wej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci

[1] 
budynki na terenach zamkni tych, budynki

w zak adach karnych, aresztach ledczych, zak adach poprawczych i schroniskach dla 
nieletnich oraz budynki w zak adach pracy, nie b cych zak adami pracy chronionej.

o-

Gdy r osób 
przepisom Prawa budowlanego [2] takim, jak dla pochylni wykonanych z innych materia-

. zgodnie z art. 30 ust.1 p.1 Prawa 
budowlanego [2] administracji architektoniczno-
budowlanej. Organem tym dków jest starostwo powiatowe lub 
w przypadku miast na prawach powiatu dokon w .
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dokumenty:
termin ich rozpocz cia, odpowiednie szkice i rysunki, w tym lokalizacj obiektu na mapie
( oraz dczenie o posiadanym prawie 

Ustawa [2] nie wymaga, aby osoba 
z uprawnieniami budowlany

owiednie oznakowanie CE 
Nr 305/2011 [3] 4]. 

takiego oznakowania
yrób budowlany dopuszczony do jednostkowego zastosowa-

nia, który zgodnie z Ustaw 4] wymaga projektu technicznego.

norm [7] i [8].
, jest  a-

danym prawie do

a do danego terenu , kto jest 
,

konstrukcji 
drogowym, to

pasa drogowego zgodnie z ustaw o drogach publicznych [6]

e co najmniej
w terminie 30 dni przed em robót budowlanych

zgodnie z Prawem budowlanym [2] „w terminie 30 dni od dn
”. Organy administracji architek-

d

rt. 
55 ustawy Prawo budowlane [2 „pochylnia nie 

owanie [2]”.
Potraktowanie pochylni z rusztowania tylko jako pochylni dla osób nie w-

nych em Dozoru Technicznego. Pochylnia nie jest 

z
technicznemu [6] nie podlega UDT.

3.

wszystkim funkcjonalna. Zapewnione to jest wtedy, gdy pochylnia zaprojektowana jest 
zgodnie z art. 70 i art. 71 Warunków technicznych [1]. Wymiary pochylni, narzucone przez 
Warunki techniczne [1], pokazano na rys. 3, a w lnych 
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Tabela 1. Nachylenie pochylni dla 1]

Lp. zadaszenia
1 Do 0,15m 15% 15%
2 Od 0,15m do 0,5m 8% 10%
3 6% 8%

Rys. 3. zgodnie z [1]

a) b)

c) d)

Rys. 4. o

hniczne, ale 
u 4 pokazano 

ncie pochylni po 
je

o
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hniczne, ale 
u 4 pokazano 

ncie pochylni po 
je

o

m a 
i pomost
15 z-

2, 

o

poszczególnych wariantów rusztowania, zamieszczono w tab. 2. 
o-

,0
winda.

Tabela 2. Zestawienie elementów w pochylniach pokazanych na rys. 4
Rys. 4a Rys. 4b Rys. 4c Rys. 4d

Nr Nazwa elementu Liczba
[szt]

Liczba
[szt]

Liczba
[szt]

liczba 
[szt]

1 Podstawka stalowa regulowana uchylna 0.4 m 12 24 12 24
2 3 5 4 8
3 Stojak 1.0 m 2 14 4 12
4 Stojak 1.5 m 8 13 6 12
5 Stojak 2.0 m 2 9 2 10
6 U-rygiel podwójny 1.572 m 7 18 6 15
7 Rygiel poziomy stalowy 1.572 m 15 55 8 36
8 Rygiel poziomy stalowy 3.072 m 6 10 8 16
9 Pomost stalowy 1.572 m 9 31 4 16

10 Pomost stalowy 1.572 0 1 1 4
11 Pomost stalowy 3.072 m 16 32 16 32
12 Pomost stalowy 3.072 4 8 4 8
13 Kra m 4 14 2 8
14 m 8 16 8 16
15 Rura uniwersalna 56,5 mb 112,7 mb 56,8 mb 113,6 mb
16 46 90 48 96
17 3 5 4 8
18 m 0 6 0 2
19 2 m 0 1 0 2

Masa konstrukcji 1234,4 kg 2942,4 kg 1151,2 kg 2671,8 kg

4.
ochylni ym, 

których konstrukcjami wsporczymi rusztowania budowlane. Przede wszystkim 
w trakcie prac budowla
tzn. na powierzchni, . W przypadku 
przez osob k ie

ych powierzchnia styku 
z nawet cztero powierzchnia podeszwy buta. 

, wraz 
z nikiem. Rusztowa tego rodzaju .
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owych, które 

i dynamicznego, wy e wózka
opiekuna oraz ich ruchem.

4.1. Budowa modelu numerycznego
Na rys. 5 zaprezentowano model numeryczny pochylni, pokazanej na rys. 2. Model 

, które modelu
- Charakterystyki 

geometryczne elementów 9], dzi 
o S235JRG
o i obliczeniowej , ej
fy = 280 MPa, module Younga E=2,05·108 v = 3. Pomosty 

anej oraz 
powo
odwzorowana tylko wtedy, gdy analizujemy pojedynczy pomost. Gdy analizujemy 

omostó
z uproszczonych modeli. Na rys. 6a pokazany jest model pomostu z fragmentem blachy 
z
[10]. Zastosowanie uprosz

o-

w modelu do
wykonano statyczne obliczenia porów

09,1
MPa78,156

MPa4,171

2

1 ===
red

redk
s
s (1)

rzeczywiste blachach pomostu ksze 
te otrzymane w obliczeniach komputerowych z wykorzystaniem modelu uproszczonego.

k

k

Rys. 5. Model numeryczny pochylni
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a) b)

Rys. 6. i-
ków, b) model uproszczony

a) b)

Rys. 7. -Misesa o-
wników, b) model uproszczony

4.2. Analiza statyczna konstrukcji pochylni
Obliczenia statyczne wykonano w dwóch wariantach:

I - kN),
II - arem 
osoby na wózku i wózka (1 kN).

a) b) c)

Rys. 8. a) widok wózka na pochylni, 
b) wariant I, c) wariant II

cm2.
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cm2.

a zredukowane podczas symulacji 
przejazdu wózka. W ten sposób wyznaczony u dla wariantu I pokazano na rys. 8b, 
a

ukowane, które pokazano na rys. 10. 
MPa. 

,
czyli MPa·1,09 = 211,8

fy.

a) b)

Rys. 9. a) wariant I, b) wariant II

4.3. Analiza dynamiczne konstrukcji pochylni

W wyniku analizy modalnej 
e dwie cz f1 = 2,74 Hz i f2 = 5,27 Hz. 

a) b)

Rys. 10. ylni: a) wariant I w 89 
kroku, b) wariant II w 250 kroku

ntach, 
w których symulowano odpowiednio, w wariancie I  przejazd wózka i w wariancie II 
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V = 0,768m/s, Dt = 0,0325, 
obliczenia wykonano w ramach 660 kroków obliczeniowych

enia zredukowane w tych krokach obliczeniowych, 
w e wyników analizy dynamicznej 
i

projektowania konstrukcja pochylni pow

z
dynamicznych.

5. Podsumowanie
W pracy przedstawiono,

prawnych w wykony
czasu zajmie przygotowanie dokumentacji

y.
r-

g f = 1,5 (por. norma [8]), to z uzyskanych 
e

owodu 
a dynamicznego, spowodowanego przejazdem wózka, na ó-

.
oby, aby 

o
. Wtedy analizy wytrz

w ramach przygoto
dodatkowymi kosztami przy

I estety tak 
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Abstract: The paper is devoted to the problems of legal and technical making the 
ramp for disabled persons with scaffolds. Scaffolding system components allow you to 
assemble a structure that serve as the ramp and fulfil the requirements of technical 
conditions. From a legal point the most important is the fact that the ramp construction 
needs a building application. In this regard, the greatest problems is obtaining the rights to 
use the property for construction purposes. A big challenge is to also perform stress 
analysis, taking into account of dynamic impacts caused by the movement of the trolley. In 
this regard, the paper presents a numerical model of the ramp, static analysis, modal 
analysis and results of prediction of a disabled person ride on the trolley. The results of 
computer calculations have shown that the construction of the ramp requires the exact 
numerical analysis. Therefore, the best option would be in order to scaffolding companies 
will prepare relevant technical documentation of products which are ramps for the disabled.

Keywords: the ramp for disabled persons, legal aspects, scaffolding, computer pre-
diction.


