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TENSEGRITY W KONSTRUKCJACH MOSTOWYCH
Wojciech Gilewski, Andrzej Kasprzak1
Politechnika Warszawska w Warszawie
Streszczenie. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat zastosowania konstrukcji tensegrity w projektowaniu mostów i káadek dla pieszych. W ostatnich kilku latach
pojawiają siĊ nowe projekty i realizacje konstrukcji tego typu. Do najwaĪniejszych jej zalet
naleĪy zaliczyü lekkoĞü i moĪliwoĞü samodiagnozowania i samonaprawy. Ocena literatury
wskazuje, Īe w najbliĪszym czasie naleĪy spodziewaü siĊ nowych projektów i aplikacji
inteligentnych mostów i káadek dla pieszych tensegrity.
Sáowa kluczowe: konstrukcje tensegrity, projektowanie mostów

WSTĉP
Lekkie konstrukcje w budownictwie stanowią od dawna wyzwanie dla projektantów
i konstruktorów. Konstrukcjami, które moĪna zakwali¿kowaü do ultralekkich, są znane
od kilkudziesiĊciu lat tensegrity. Jednak dopiero w ostatnich kilkunastu latach obserwujemy zainteresowanie tensegritami jako konstrukcjami noĞnymi w mostach i káadkach dla
pieszych. Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie stanu realizacji inĪynierskich
w tej dziedzinie oraz wskazanie perspektyw rozwojowych i badawczych.
KONCEPCJA TENSEGRITY
Idea konstrukcji typu tensegrity siĊga pierwszej poáowy XX wieku. Jej autorstwo
przypisuje siĊ Richardowi Buckminister-Fullerowi i Kennethowi Snelsonowi [Motro
2003, Skelton i de Oliveira 2009]. Mimo upáywu lat nie ma jednej uniwersalnej de¿nicji konstrukcji tensegrity. Wynika to z faktu, Īe konstrukcja ta pierwotnie stosowana
czĊĞciej w rzeĨbiarskich prototypach niĪ w rzeczywistych obiektach, z upáywem czasu musiaáa byü mody¿kowana tak, aby mogáa speániaü wymogi realnych konstrukcji
inĪynierskich. Jedna z de¿nicji wypracowana przez Motro [2003] okreĞla konstrukcje
typu tensegrity jako samonoĞne, záoĪone z nieciągáego ukáadu elementów Ğciskanych,
wewnątrz ciągáego ukáadu elementów rozciąganych. SztywnoĞü konstrukcji, niezaleĪna
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od obciąĪeĔ zewnĊtrznych (równieĪ siáy ciĊĪkoĞci), jest zapewniana przez naprĊĪenia
Ğciskające i rozciągające w elementach konstrukcyjnych, spowodowane wstĊpnym sprĊĪeniem konstrukcji. Elementy Ğciskane i rozciągane, a tylko takie mogą znajdowaü siĊ
w konstrukcji, rozmieszczone w postaci przestrzennej siatki, wzajemnie stabilizują siĊ.
Istniejące rozbieĪnoĞci mogą prowadziü do nieporozumieĔ i dotyczą kwestii pochodzących z pierwszych de¿nicji, które moĪna znaleĨü we wnioskach patentowych Fullera
i Snelsona. Restrykcyjne wymogi dotyczą kwestii takich, jak ograniczenie ksztaátu elementów Ğciskanych do prostych prĊtów jednakowych wymiarów czy zakazu stykania
siĊ elementów Ğciskanych w wĊĨle. We wspóáczesnych de¿nicjach rezygnuje siĊ z tych
ograniczeĔ [Skelton i de Oliveira 2009]. Przykáadowe konstrukcje tensegrity przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1.
Fig. 1.

Przykáadowe konstrukcje tensegrity [Skelton i de Oliveira 2009]
Examples of tensegrity stuctures [Skelton and de Oliveira 2009]

Richard Fuller okreĞlaá konstrukcje tensegrity jako „wyspy Ğciskania wewnątrz oceanu rozciągania”. DziĊki eliminacji zginania elementów konstrukcyjnych i dominacji siá
rozciągających konstrukcje tego typu mogą byü bardzo lekkie. MiĊdzy innymi dlatego
w ostatnich latach w inĪynierii lądowej nastąpiá wzrost zainteresowania konstrukcjami
typu tensegrity. MoĪliwoĞü zastosowania tego typu konstrukcji w rozwiązaniach inĪynierskich jest spowodowana takimi czynnikami, jak rozwój technik komputerowych czy
rozwój technologii materiaáowej. Zastosowanie komputerowych metod obliczeniowych
umoĪliwia projektowanie konstrukcji o bardzo skomplikowanej geometrii i nieliniowym
zachowaniu, natomiast wytwarzanie stali o duĪej wytrzymaáoĞci i maáej relaksacji uáatwia
projektowanie sprĊĪonych konstrukcji ciĊgnowych, jakimi są konstrukcje typu tensegrity.
Jednym z obszarów, w których wdraĪa siĊ konstrukcje tego typu, jest mostownictwo.
Literatura przedmiotu jest bardzo bogata – wymienimy jedynie fundamentalną pracĊ dotyczącą mechaniki tensegritów Murakami [2001a, b] i opracowania monogra¿czne
Motro [2003] oraz Skelton i de Oliveira [2009]. Istotną cechą tensegritów jest moĪliwoĞü
ich aktywnej samodiagnozy i samonaprawiania (por. Adam i Smith [2007]).

TENSEGRITY W KONSTRUKCJACH MOSTOWYCH
Ze wzglĊdu na funkcjĊ obiektów mostowych i ich sposób pracy tworzenie obiektów
mostowych typu tensegrity nie jest áatwe. TrudnoĞci związane są z maáą masą konstrukcji,
moĪliwoĞcią wystąpienia duĪych przemieszczeĔ i rozwiązaniem zagadnieĔ wykonawczych.
Konieczne jest takĪe zapewnienie funkcjonalnoĞci obiektu poprzez utworzenie pomostu,
co wychodzi poza typowy – prĊtowy obraz konstrukcji typu tensegrity. W pomoĞcie
Acta Sci. Pol.

Tensegrity w konstrukcjach mostowych

37

w sposób naturalny wystĊpuje zginanie, jednak, podobnie jak w przypadku kratownic,
pomost moĪe stanowiü element pracujący jedynie lokalnie, który ma na celu przenieĞü
siáy do wĊzáów wáaĞciwej konstrukcji, nie wywoáując w niej siá zginających. Pomimo
wspomnianych trudnoĞci podejmuje siĊ próby projektowania i budowy obiektów mostowych typu tensegrity. Ze wzglĊdu na duĪo mniejsze obciąĪenia niĪ w przypadku obiektów drogowych i kolejowych rozwaĪania dotyczą przede wszystkim káadek dla pieszych
lub káadek pieszo-rowerowych.
Przedstawimy niektóre z projektów konstrukcji typu tensegrity lub konstrukcji inspirowanych tymi konstrukcjami. Pierwszą grupą bĊdą obiekty tworzone poprzez poáączenie ze sobą elementarnych, áączonych przestrzennie moduáów. We wszystkich przedstawionych przykáadach istnieje koniecznoĞü zapewnienia skrajni ruchu w przestrzeni
wewnątrz moduáów.
Jedną z konstrukcji tego typu przedstawiono w pracy Rhode-Barbarigos i innych
[2010]. RozpiĊtoĞü teoretyczna káadki wynosi tam 20 m, a skrajnia w obiekcie ma wymiary 1,3 × 2,5 m. Jest to stalowy obiekt, który speánia szeroką de¿nicjĊ konstrukcji
typu tensegrity. Pomost, podparty w wĊzáach na koĔcach moduáów, nie jest gáównym
elementem konstrukcyjnym. W konstrukcji zastosowano wiĊcej niĪ minimum potrzebnych prĊtów Ğciskanych. MoĪna sobie wyobraziü, Īe bez dáuĪszych prĊtów moduá równieĪ byáby stateczny, choü naleĪy podejrzewaü, Īe dodatkowe elementy Ğciskane zostaáy
zastosowane ze wzglĊdów konstrukcyjno-uĪytkowych (rys. 2).

Rys. 2.
Fig. 2.

Moduá, widok aksonometryczny i widok z boku káadki tensegrity [Rhode-Barbarigos
i in. 2010]
Module, axonometric view and side view of tensegrity footbridge [Rhode-Barbarigos at
al. 2010]

Do tej samej grupy obiektów naleĪy zakwali¿kowaü projekt autorstwa Andrei Michaletti [2005]. Stalowa káadka zostaáa zaprojektowana do wykonania w pobliĪu Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie (rys. 3 i 4). RozpiĊtoĞü teoretyczna tej jednoprzĊsáowej káadki
wynosi 32 m. Podobnie jak w przypadku szwajcarskiego projektu, moduáy musiaáy zostaü wzmocnione – tym razem za pomocą dodatkowych ciĊgien.
Inne przykáady projektów konstrukcji tego typu, opisane w literaturze, to koncepcja
modularnej káadki autorstwa Gomeza Jauregui (rys. 5) oraz odbiegająca od dotychczasowych przykáadów koncepcja obiektu mostowego o przekroju owalnym autorstwa Andreasa Kirchsteigera (rys. 6). Jest to stalowy obiekt záoĪony z ciĊgien sprĊĪających i owalnych stalowych elementów Ğciskanych, wzmocniony naprĊĪonymi pasami z kewlaru.
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Rys. 3.
Fig. 3.
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Moduá pojedynczy, dwa poáączone moduáy i wzmocnienie dodatkowymi ciĊgnami zastosowane w projekcie káadki Tor Vergata [Michaletti 2005]
Single module, two modules and additional tension member reinforcement used in the
project of Tor Vergata footbridge [Michaletti 2005]

Rys. 4.
Fig. 4.

Wizualizacja káadki Tor Vergata [Michaletti 2005]
Visualization of Tor Vergata footbridge [Michaletti 2005]

Rys. 5.
Fig. 5.

Wizualizacja koncepcji káadki typu tensegrity [Jauregui 2004]
Visualization of the concept of tensegrity footbridge [Jauregui 2004]
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Makieta obiektu mostowego typu tensegrity wzmocnionego pasami z kewlaru [Jauregui
2004]
Model of tensegrity bridge reinforced by kevlar strips [Jauregui 2004]

Oddzielnie naleĪy rozpatrywaü projekt káadki dla pieszych opracowany przez biuro
architektoniczne Wilkinson Eyre Architects we wspóápracy z biurem projektowym Arup,
zaproponowany do budynku Muzeum Narodowego w Waszyngtonie (rys. 7). StrukturĊ
konstrukcji równieĪ stanowią proste, poáączone moduáy tensegrity, jednak tym razem
są one usytuowane przestrzennie, w nieuporządkowanej formie. Wydaje siĊ, Īe funkcja komunikacyjna jest tu drugorzĊdna, a konstrukcja ma bardziej rzeĨbiarski charakter.
Elementy Ğciskane stanowią szklane rury, które dĨwiĊkiem i podĞwietleniem miaáyby
reagowaü na zmianĊ siá wewnĊtrznych w konstrukcji.

Rys. 7. Wizualizacja káadki w budynku Muzeum Narodowego w Waszyngtonie [www.wilkinsoneyre.com]
Fig. 7. Visualization of footbridge in National Museum in Washington [www.wilkinsoneyre.com]

Kolejna grupa konstrukcji zostaáa wyodrĊbniona pod wpáywem projektu pierwszego
w Polsce obiektu mostowego typu tensegrity [Markocki i Oleszek 2011]. Projekt autorstwa Bogusáawa Markockiego dotyczy káadki KL-03 nad trasą S-7 Salomea – Wolnica
(rys. 8). Jest to konstrukcja trójprzĊsáowa, stalowa, z pomostem zespolonym Īelbetowo-stalowym, o rozpiĊtoĞci gáównego przĊsáa wynoszącej 67,2 m. Projektowany pomost
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opiera siĊ na dwóch dĨwigarach rurowych, stĊĪonych poprzecznie. CaáoĞü jest podwieszona do konstrukcji ciĊgnowo-prĊtowej, záoĪonej ze sztywnych sáupków stalowych,
pylonów i ciĊgien podwieszenia. Autorzy projektu nie kryją inspiracji inną konstrukcją
podobnego typu, a mianowicie káadką Forthside Bridge w Sterling w Szkocji (rys. 9)
– Brownlie i inni [2008]. Przypatrując siĊ obu obiektom, moĪna odnieĞü wraĪenie, Īe nie
są to konstrukcje, które speániają w peáni kryteria tensegrity. W polskiej káadce fragment
konstrukcji powyĪej pomostu przypomina kratownicĊ ciĊgnowo-prĊtową, usztywniającą caáy obiekt, a wspornikowa metoda budowy i sam ksztaát konstrukcji przywodzą na
myĞl typowe zaáoĪenia konstrukcji podwieszonej. Pomost odgrywa tu wyraĨną rolĊ konstrukcyjną, przenosząc m.in. siáy zginające. Trudno uznaü to za zarzut w odniesieniu do
konstrukcji mostowych. Ze wzglĊdu na funkcjĊ obiektu, jeĞli pomost nie miaáby jedynie
opieraü siĊ w wĊzáach konstrukcji noĞnej, a peániü równieĪ rolĊ jednego z elementów
Ğciskanych, to wystĊpowanie w nim siá zginających jest nieuniknione. Z drugiej strony
stalowe sáupki zostaáy poáączone z dĨwigarami pomostu w sposób sztywny – choü samo
poáączenie, przekroje oraz ksztaát konstrukcji podwieszenia wskazują na znikomą rolĊ siá
zginających w elementach prĊtowych, to stoi to w pewnej sprzecznoĞci z de¿nicją René
Motro, mówiącej o nieciągáym ukáadzie elementów Ğciskanych wewnątrz ciągáego ukáadu
elementów rozciąganych. NaleĪy teĪ zwróciü uwagĊ na podobieĔstwo ustroju noĞnego do
ustrojów kratownicowych ze wzglĊdu na dwuwymiarowoĞü konstrukcji podwieszenia.

Rys. 8.
Fig. 8.

Projekt káadki nad Trasą S-7 [Markocki i Oleszek 2011]
Project of footbridge over the S-7 Motorway [Markocki and Oleszek 2011]

Rys. 9.
Fig. 9.

Káadka Forthside Bridge w Sterling [Brownlie i in. 2008]
Forthside Footbridge in Sterling [Brownlie at al. 2008]

NiezaleĪnie od wątpliwoĞci, oba obiekty naleĪy uznaü za konstrukcje bardzo ciekawe
i nawet jeĞli miaáyby one nie speániaü caákowicie zaáoĪeĔ dotyczących konstrukcji typu
tensegrity, to bez wątpienia idea ta jest w nich widoczna. Káadki naleĪące do tej grupy
moĪna zatem nazwaü wielopylonowymi lub wielosáupkowymi podwieszonymi obiektami mostowymi opartymi na zasadach konstrukcji typu tensegrity.
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NaleĪy dodaü, Īe istnieją równieĪ inne obiekty naleĪące do tej grupy, które niekoniecznie są opisywane w kontekĞcie konstrukcji tensegrity. Przykáadem mogą byü dwie
káadki – Almare Bridge w Holandii oraz Royal Victoria Dock Bridge (rys. 10).

Rys. 10. Almare Bridge i Royal Victoria Dock Bridge
Fig. 10. Almare Bridge and Royal Victoria Dock Bridge

Inną wyodrĊbnioną w pracy kategorią mostów są obiekty, które moĪna uznaü za samodzielne konstrukcje typu tensegrity. W takim przypadku ruch pieszych lub pojazdów
odbywa siĊ po pomoĞcie, który jest jednoczeĞnie jednym ze Ğciskanych elementów konstrukcyjnych. Taki pomost moĪe byü w caáoĞci podwieszony – niestykający siĊ z innymi elementami Ğciskanymi, lub teĪ moĪe siĊ opieraü na podwieszonych elementach
Ğciskanych. Inspiracją do rozwaĪaĔ nad takimi obiektami mogą byü konstrukcje tensegrity zaproponowane przez Kennetha Snelsona (rys. 11). Pionowe prĊty Ğciskane mogą
byü zamocowane podobnie jak pylony mostów podwieszonych. PrĊty poziome speániają
w takim przypadku funkcje pomostu. PoniewaĪ brak jest dostĊpnych w literaturze projektów tego typu, trudno wiĊc okreĞliü praktycznoĞü takiego rozwiązania. Wiadomo jednak,
Īe naleĪaáoby sprostaü problemom typowym dla konstrukcji tensegrity, takim jak duĪe
przemieszczenia pod obciąĪeniami zmiennymi.

Rys. 11. Konstrukcje typu tensegrity moĪliwe do wykorzystania w mostownictwie [Skelton i de
Oliveira 2009]
Fig. 11. Tensegrity structures to be used in bridge design [Skelton and de Oliveira 2009]
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Na koniec warto przyjrzeü siĊ najbardziej spektakularnej z wybudowanych dotąd mostowych konstrukcji typu tensegrity. Chodzi tu o otwartą w 2009 roku káadkĊ Kurilpa
Bridge w Brisbane w Australii (rys. 12) zaprojektowaną przez biuro architektoniczne Cox
Rayner Architectst oraz biuro projektowe Arup. Jest to stalowa káadka pieszo-rowerowa
nad rzeką Brisbane. RozpiĊtoĞü teoretyczna przĊsáa nurtowego wynosi 128 m, a caákowita dáugoĞü obiektu – 470 m. Na stalowej konstrukcji pomostu spoczywają páyty Īelbetowe. Próba zakwali¿kowania tej konstrukcji do jednej z wczeĞniej przedstawionych
kategorii nie jest oczywista.

a

b

Rys. 12. Kurilpa Bridge: a – widok z boku, b – widok z góry
Fig. 12. Kurilpa Bridge: a – side view, b – top view

Konstrukcja podwieszenia zawiera elementy typowe dla ukáadów tensegrity. UwagĊ
zwracają poziome prĊty Ğciskane podwieszone miĊdzy górną krawĊdzią ustroju noĞnego
a pomostem. Są one bardzo charakterystyczne dla konstrukcji tensegrity i zapewniają rozparcie pionowych ciĊgien rozciąganych. Ukáad elementów wskazuje na przestrzenny charakter pracy caáej konstrukcji. Z drugiej strony trudno oprzeü siĊ wraĪeniu podobieĔstwa
Kurilpa Bridge do káadek z drugiej z przedstawionych grup (Forthside, KL-03), szczególnie jeĞli przyjrzeü siĊ sposobie ich budowy. Wznoszenie obiektów w sposób wspornikowy
– podwieszając fragmenty pomostu do kolejno ustawianych sáupków – daje pojĊcie o podobnej pracy wymienionych konstrukcji. Jednak w przypadku Kurilpa Bridge nie zaprojektowano pylonów przechodzących przez pomost, a wszystkie pionowe elementy Ğciskane
poáączone są z pomostem w sposób przegubowy, co sprawia, Īe konstrukcjĊ podwieszenia
moĪna zakwali¿kowaü do samodzielnych konstrukcji typu tensegrity.
Kuripla Bridge jest najwiĊkszym obiektem mostowym typu tensegrity na Ğwiecie.
Konstrukcja wzbudza wiele kontrowersji, m.in. ze wzglĊdu na swoje cechy architektoniczne – doĞü chaotyczny wygląd oraz wysoki koszt budowy. Bez wątpienia jest to obiekt
wyjątkowy, bardzo ciekawy i oparty na idei tensegrity.
PODSUMOWANIE
W pracy przedstawiono i scharakteryzowano konstrukcje mostowe oparte na koncepcji
tensegrity. Projekty i realizacje konstrukcyjne tego typu pojawiają siĊ od kilku lat. Cechą
konstrukcji tensegrity jest ich lekkoĞü. Wydaje siĊ jednak, Īe najwiĊkszą zaletą mostów
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i káadek dla pieszych opartych na zasadach tensegrity jest moĪliwoĞü ich samodiagnozowania i ewentualnej samonaprawy, co moĪe je klasy¿kowaü jako konstrukcje inteligentne.
Intensywne badania nad inteligentnymi konstrukcjami inĪynierskimi typu tensegrity trwają
i w najbliĪszych latach naleĪy oczekiwaü nowych ciekawych realizacji.
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TENSEGRITIES IN BRIDGE STRUCTURES
Abstract. The present paper is dedicated to state-of-the-art of engineering applications of
tensegrity structures for bridges and footbridges. New projects and practical realizations
can be observed recently. The main advantage of the tensegrity structures is its light weight
and possibility of self-diagnosis and self-repair. Some new projects and applications in the
¿eld of smart tensegrity bridges and footbridges are expected in the nearest future.
Key words: tensegrity structures, bridge design
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