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W
o stat nich la tach na stą pi-
ło zwięk sze nie po py tu na
po mo sty pły wa ją ce. Zwią -
za ne jest to ze wzro stem

za in te re so wa nia spor ta mi wod ny mi oraz
tu ry sty ką wod ną [7]. Po mo sty pły wa ją -
ce są do sko na łą al ter na ty wą dla po mo -
stów tra dy cyj nych, gdyż bez wzglę du
na zmia nę po zio mu wo dy moż na je
użyt ko wać w spo sób zgod ny z prze zna -
cze niem. Na ryn ku jest wie le ty pów po -
mo stów pły wa ją cych, m.in. z two rzy wa
sztucz ne go, które zy sku ją na po pu lar -
no ści ze względu na po ręcz ność ele men -
tów i ma ły cię żar. Pozwalają w łatwy
sposób wykonywać pomosty do wol nej
wiel ko ści. Przy uży ciu chwy ta ków znaj -
du ją cych się na na roż ni kach każ de go
z pły wa ków moż na nadać pomostowi
do wol ny kształt oraz z ła two ścią zmie -
niać jego wy gląd [13]. Mon taż mo że od -
by wać się na lą dzie bądź bez po śred nio
na wo dzie. Po mo sty z ta kich ele men tów
są przy sto so wa ne do cu mo wa nia przy
nich nie wiel kiego sprzę tu pły wa ją ce go.
Waż ne jest, aby przy ich kon stru owa niu
unik nąć uszko dzeń me cha nicz nych,

któ re ze wzglę du na brak wy peł nie nia
pły wa ków mo gą pro wa dzić do na peł -
nie nia ich wo dą, a w kon se kwen cji
do utra ty sta tecz no ści (fotografia 1).

Naj więk sze, a za ra zem naj bar -
dziej sta tecz ne wśród po mo stów
pły wa ją cych są kon struk cje pro -
du ko wa ne z ele men tów żel be to -
wych. Aby taka kon struk cja uno -
si ła się na wo dzie bez obaw, że
uszko dze nie lub nie szczel ność
spo wo du je do sta nie się wo dy
do wnę trza, sto su je się wy peł-
nie nie ze sty ro pia nu [14] lub
pian ki po li ure ta no wej. Pro ces
pro duk cyj ny pon to nu żel be to we -
go moż na po dzie lić na dwa eta -
py. W pierw szym two rzo na jest
skrzy nia, któ ra pod wzglę dem
sta tycz nym jest otwar tym zbior -

ni kiem pro sto pa dło ścien nym, w któ rej
umiesz cza się ma te riał wy peł nia ją cy
[1, 4]. W dru gim zaś two rzy się pły tę lub
pod kład drew nia ny. Pro duk cja dwu eta -
po wa, mi mo iż jest znacz nie prost sza,
stwa rza moż li wość po wsta nia nie szczel -
no ści na sty ku dwóch ele men tów. Za le -
ca się bar dziej pra co chłon ną me to dę pro -
duk cji jed no eta po wej [15]. Wów czas ta -
ki po most pod wzglę dem kon struk cyj -
nym trak tu je my ja ko mo no li tycz ny za -
mknię ty zbior nik pro sto pa dło ścien ny
[2, 3, 15] (fo to gra fia 2).

Innym ty pem po mo stu jest kon struk -
cja wy ko na na z ele men tów sta lo wych
(fotografia 3). Ist nie ją dwa po pu lar ne

1) Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu; Wy -
dział In ży nie rii Śro do wi ska i Go spo dar ki Prze -
strzen nej

*) Adres do korespondencji: 
anna.szymczak-graczyk@up.poznan.pl

Stresz cze nie. W ar ty ku le przed sta wio no ana li zę czte rech ty pów
po mo stów pły wa ją cych. Trzy z nich są ogól nie do stęp ne na ryn -
ku, na to miast roz wią za nie czwar te sta no wi pro jekt au tor ski.
Kom for to we użyt ko wa nie po mo stu zwią za ne jest z wy bo rem
wła ści we go roz wią za nia za leż nie od pa nu ją cych wa run ków i po -
trzeb użyt kow ni ka. W ta be li przed sta wio no wszyst kie kon struk -
cje tak, aby po ten cjal ny na byw ca z ła two ścią mógł do brać naj -
od po wied niej sze roz wią za nie.
Sło wa klu czo we: po most pły wa ją cy; pon ton; wol na bur ta; pły -
wal ność; pian ka po li ure ta no wa.

Abstract. The article presents an analysis of four types of floating
platforms. Three of them are generally available on the market,
while the fourth solution is an original project. Comfortable use
of the platform is connected with the selection of the right solution
depending on the prevailing conditions and the user's needs. In
table all constructions were collected so that a potential buyer
could easily choose the most suitable solution.
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Fot. 1. Przy kład po mo stu sys te mo we go
z two rzy wa sztucz ne go

Źró dło: http://www.wa ter fun.pl/
Photo 1. Exam ple of pla stic sys tem plat form

Fot. 2. Pro to typ po mo stu pły wa ją ce go wy ko na ne go
jed no eta po wo [15]
Photo 2. Flo ating plat form pro to ty pe  ma de in one step
[15]m
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roz wią za nia: jednym z nich jest po -
most wy ko na ny z bla chy o okre ślo nej
gru bo ści speł nia ją cej ro lę ele men tu
no śne go, jak rów nież ścian bocz nych
utrzy mu ją cych wy peł nie nie we -
wnątrz mo du łu. Dru gim jest po -
most wy ko na ny z kształ tow ni ków
sta lo wych bę dą cych al ter na ty wą
dla ele men tów żel be to wych, któ re
po zwa la ją na prze nie sie nie du żych
ob cią żeń przy uży ciu pro fi li o nie -
wiel kim prze kro ju [13]. Pro blem
w tym przy pad ku sta no wi ko ro zja,
któ rej prze ciw dzia ła się przez im -
pre gna cję i sto so wa nie bla chy nie -
rdzew nej [7]. 

Opis au tor skiej
kon struk cji

Po most au tor ski za pro jek to wa ny
zo stał ja ko sta lo wa kon struk cja 
mo du ło wa o wy mia rach: długość
300 cm, sze ro kość 300 cm i wy so -
kość 50 cm (ry su nek). Ele men tem
no śnym jest ra ma z ce ow ni ka 140,
na to miast ścia ny bocz ne, po kład
gór ny oraz dno wy ko na no z ar ku-
sza bla chy ocyn ko wa nej gru bo ści
3 mm. Po kład za pro jek to wa no z de -
sek so sno wych im pre gno wa nych 
ci śnie nio wo, któ re ukła da ne są

na pod kła dach two rzą -
cych nie wiel ką prze strzeń
pod de sko wa niem. Za ło -
żo no, że na okres zi my
po most bę dzie wy cią ga ny
z wo dy [7]. Kon struk cję
sta lo wą ra my za pro jek to -
wa no zgod nie z [9] ja ko
bel ki z uwzględ nie niem
wpły wu zwi chrze nia. Dla
przy ję te go ob cią że nia sta -
łe go od po kry cia oraz
zmien ne go ob cią że nia tłu -
mem zgod nie z [8] ob li -
czo no wy so kość wol nej
bur ty (od le głość kra wę dzi
po mo stu do lu stra wo dy),

któ ra wy nio sła 41 cm. Jej wiel kość,
spraw dza na przy ob cią że niu po ło wy
sze ro ko ści ob cią że niem rów no mier nie
roz ło żo nym o wiel ko ści 1 kPa, zgod nie

z obo wią zu ją cy mi prze pi sa -
mi nie mo że być mniej sza
niż 0,05 m [2]. Ob li czo no
rów nież kąt prze chy łu, który
wy no si 3,25° (zgod nie
z prze pi sa mi mo że być więk -
szy o 6° [2]). Do wy peł nie -
nia po mo stu moż na użyć np.
sty ro pia nu [14, 15] lub pian -

ki po li ure ta no wej. Zde cy do wa no się
na uży cie pian ki po li ure ta no wej wy ko -
na nej w tech no lo gii na try sko wej, po -
nie waż ma te riał ten za pew nia szczel -
ność po mo stu [5, 6, 10, 12].

Analiza wie lo kry te rial na
Do ana li zy przy ję to po most węd kar -

ski. W ce lu uprosz cze nia wy bo ru naj -
lep sze go roz wią za nia po wstał spe cjal -
ny al go rytm, któ ry cha rak te ry zu je się
du żą pro sto tą i po zwa la w ła twy spo sób
na do bór opty mal ne go roz wią za nia.
Skła da się z czte rech ko lumn, z cze go
jed ną z nich uzu peł nia po ten cjal ny 
na byw ca po mo stu, na da jąc da nym
cechom wa gę i w ten spo sób wa lo ry-
zu jąc to, co jest dla nie go naj waż niej -
sze w kon struk cji. Efek tem cząst ko -
wym jest ilo raz wa lo ru i punk tów 
w da nym wier szu al go ryt mu (ta be la),

zaś efek tem koń co wym su ma tych ilo -
ra zów. W wier szach al go ryt mu umiesz -
czo no ce chy po mo stu, któ re wpły wa-
ją na wy bór ty pu kon struk cji. Ta be la
przed sta wia przy kła do wą punk ta cję
w przy pad ku po mo stu węd kar skie go.
Z jej ana li zy wynika, że po most au tor -
ski otrzy mał naj więk szą licz bę punk -

Fot. 3. Przy kład po mo stu sta lo we go
Źró dło: http://flo ating plat form sys tem.com/

Photo 3. Exam ple of a ste el  plat form

Po mo st au tor ski [11]
Au thor’s plat form dra wing [11]

ceownik 140

300

podkład drewniany
blacha stalowa grubości 3 mm
pianka poliuretanowa zamkniętokomórkowa
blacha stalowa grubości 3 mm

ceownik 140

Punk ta cja po mo stu węd kar skie go [11]
Fi shing plat form sco ring [11]

Cecha
Pomost z tworzywa

sztucznego
Pomost betonowy

Pomost o kons-
trukcji stalowej

Pomost autorski

Cecha waga punkty iloraz waga punkty iloraz waga punkty iloraz waga punkty iloraz

Rozmiar modułu 50% 10 5 50% 0 0 50% 5 2,5 50% 6 3

Waga modułu 50% 10 5 50% 0 0 50% 5 2,5 50% 6 3

Waga całkowita 30% 10 3 30% 0 0 30% 5 1,5 30% 6 1,8

Wolna burta 0% 5 0 0% 8 0 0% 8 0 0% 5 0

Przechył konstrukcji 100% 8 8 100% 5 5 100% 8 8 100% 8 8

Wysokość meta-
centryczna 80% 5 4 80% 5 4 80% 5 4 80% 5 4

Cena pomostu 100% 2 2 100% 5 5 100% 6 6 100% 8 8

Efekt wizualny 30% 3 0,9 30% 4 1,2 30% 8 2,4 30% 8 2,4

Łatwość montażu 100% 10 10 100% 2 2 100% 5 5 100% 7 7

Stateczność 80% 7 5,6 80% 10 8 80% 7 5,6 80% 7 5,6

Odporność pokładu na
korozję 100% 7 7 100% 8 8 100% 6 6 100% 7 7

Konieczność
zimowania 100% 5 5 100% 10 10 100% 5 5 100% 5 5

Wyposażenie 50% 7 3,5 50% 7 3,5 50% 9 4,5 50% 10 5

Nośność 0% 3 0 0% 10 0 0% 5 0 0% 7 0

Akustyka 100% 3 3 100% 10 10 100% 3 3 100% 8 8

SUMA 62 SUMA 56,7 SUMA 56 SUMA 67,8

►
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tów i jest zda niem wy ko naw cy an kie -
ty naj ko rzyst niej szym roz wią za niem
po mo stu węd kar skie go.

Wnio ski
Ta be la wska zu je, że do bór po mo stu

pły wa ją ce go każ do ra zo wo za le ży od
po trzeb wy bie ra ją ce go i wa run ków, ja -
kim bę dzie pod da na kon struk cja. Punk -
ta cja po da na w ta be li jest su biek tyw ną
oce ną in we sto ra, lecz ta ki jest jej cel.
Wszyst kie spo śród ana li zo wa nych kon -
struk cji speł nia ją wa run ki nor mo we
i mo gą być do pusz czo ne do sprze da ży
w na szym kra ju. Kon struk cja au tor ska
cha rak te ry zu je się kil ko ma ce cha mi,
któ re wy róż nia ją ją spo śród po zo sta -
łych. Naj istot niej sze z nich to nie wiel -
ki, w po rów na niu z po mo stem sta lo wym
i be to no wym, cię żar po je dyn cze go pły -
wa ka oraz ła twy sys te m łą cze nia
poszczególnych ele men tów. W ce lu
unik nię cia ko ro zji po kład gór ny wy ko -
na no z po chy le niem oraz wol ną prze -
strze nią po mię dzy de sko wa niem i sta lą
umoż li wia ją cą swo bod ny od pływ wo -
dy. In no wa cyj nym roz wią za niem jest

wy peł nie nie pły wa ków za mknię to ko -

mór ko wą pian ką po li ure ta no wą apli -
ko wa ną w spo sób na try sko wy, co za -
pew nia szczel ne wy peł nie nie pły wa ka
bez moż li wo ści prze ni ka nia wo dy do
wnętrza.
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