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ANALIZA EKSTREMALNEGO OBCIĄśENIA TŁUMEM LUDZI
ANALYSIS OF EXTREME PEDESTRIAN LOAD

Streszczenie ObciąŜenie tłumem ludzi jest waŜnym aspektem w projektowaniu konstrukcji, w szczególności gdy
stanowi ono decydujące obciąŜenie. Porównując wielkość obciąŜenie tłumem wg róŜnych norm światowych,
zauwaŜa się, Ŝe maksymalne wartości obciąŜenia oscylują między 4,0 kN/m² i 5,0 kN/m². Przeprowadzono
badania wielkości obciąŜenia wywołanego tłumem ludzi na przykładzie meczetu w Mekce, poprzez analizę
fotografii z pielgrzymek. Wydzielono kwadraty na zdjęciach tak, aby móc policzyć liczbę osób w wytyczonym
obszarze i oszacowano wielkość obciąŜeń. Porównano otrzymane wyniki z symulacją obciąŜeń tłumem wykonaną w laboratorium.
Abstract Prediction of extreme live load is important task in structural design, in particular when it governs.
A comparative study of design live load is performed, for several national and international codes. The results
indicate that the maximum values of live load are between 4,0 kN/m² and 5,0 kN/m². Extreme weight of crowd
per square meter is assessed for the mosque in Mecca (Saudi Arabia) as during the peak of pilgrimage season,
the number of visitors exceed one million. The load is considered by review of the available photographs.
The number of people is assessed per square and compared to the experimental results obtained and photographed in the lab.

1. Charakterystyka obciąŜenia tłumem ludzi
Przy projektowaniu konstrukcji mamy do czynienia z trzema grupami obciąŜenia:
• stałym,
• zmiennym,
• wyjątkowym.
ObciąŜenie tłumem ludzi naleŜy do grupy obciąŜeń uŜytkowych konstrukcji czyli grupy
obciąŜeń zmiennych. W tej grupie moŜna wyróŜnić obciąŜenie technologiczne, które wynika
z funkcji i przeznaczenia projektowanej konstrukcji, oraz obciąŜenie środowiskowe, zaleŜne
od warunków klimatycznych w których się znajduje.
Charakter obciąŜenia zmiennego moŜe być:
• długotrwały,
• częściowo długotrwały,
• w całości krótkotrwały.
Podsumowując, obciąŜenie tłumem ludzi jest obciąŜeniem zmiennym, technologicznym
o róŜnej długości trwania, zaleŜnym od charakteru i przeznaczenia konstrukcji.
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ObciąŜenie tłumem ludzi występuje na kładkach dla pieszych, mostach z wydzielonymi
pasami dla pieszych, ale takŜe w obiektach uŜyteczności publicznej oraz przestrzeniach
komunikacyjnych i drogach ewakuacyjnych.
W tablicy 1 porównano wielkości obciąŜenia tłumem ludzi wg norm z róŜnych krajów.
Maksymalne obciąŜenie tłumem ludzi oscyluje w przedziale 4,0 kN/m² do 5,0 kN/m².
Tablica 1. Porównanie obciąŜenia tłumem ludzi wg róŜnych norm

Lp
1
2
3
4
5

Kraj

Polska
Wielka
Brytania
Europa
USA
Kanada

Norma normy

PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli
BS 5400 : Part 2 Specification for loads : 1978
EUROCODE 1
AASHTO LRFD
CAN/CSA-56-00 Canadian Highway Bride Design Code

ObciąŜenie
kN/m²
2,0–5,0
5,0
5,0
3,6–4,1
1,6–4,0

Na wykresie poniŜej przedstawiona została zaleŜność obciąŜenia tłumem ludzi od długości
przęsła mostu wg róŜnych norm. Jak widać, obciąŜenie tłumem ludzi zawiera się w zakresie
wielkości 3,5 kN/m² do 5,0 kN/m².

Rys. 1. ObciąŜenie tłumem ludzi jako funkcja długość przęsła mostu, w zakresie od 0 do 50m, wg „Guidelines
for the Design of Footbridges” [8]

W szczególności szczególne obciąŜenie tłumem ludzi występuje w obiektach sakralnych,
gdzie podczas pielgrzymek rzesze wiernych gromadzą się w świątyniach, w których dochodzi
do wyjątkowego zagęszczenia tłumu. ObciąŜenie tłumem ludzi w tych przypadkach moŜe
osiągnąć swoją wartość ekstremalną. Podobne sytuacje mają miejsce podczas wychodzenia
kibiców ze stadionu. Ekstremalne obciąŜenia tłumem ludzi mogą spowodować przeciąŜenie
konstrukcji.
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Rys. 2. Tłum czekający przed wejściem do stadionu

Rys. 3. Tłum czekający przed wejściem do stadionu
San Jose w stanie Kalifornia w USA

2. Szacowanie obciąŜenia tłumem ludzi w Mekce
Szczególnym miejscem gromadzenia się co roku największej rzeszy pielgrzymów na skale
światową jest Mekka, miasto w Arabii Saudyjskiej. Wyznawcy Islamu muszą przynajmniej
raz w Ŝyciu odbyć pielgrzymkę do Świętego Meczetu w Mekce. Co roku do tego miejsca
przybywa około 2,5 miliona pielgrzymów.
Taka kumulacja pielgrzymów stanowi dobry przykład ekstremalnego obciąŜenia tłumem
ludzi. Dlatego, przykład zgromadzonych pielgrzymów w Mekce posłuŜy do dalszych rozwaŜań szacowania obciąŜenia tłumem ludzi.
Badania obciąŜenia tłumem ludzi ma na celu uzyskanie maksymalnego wiarygodnego
obciąŜenia uŜytkowego, na przykładzie meczetu w Mekce. ObciąŜenie uŜytkowe w tym
miejscu jest wyłącznie spowodowane przez tłum pielgrzymów zgromadzonych w róŜnych
częściach dziedzińca. Szukana wielkość obciąŜenia tłumem będzie wyraŜona w kg/m2.
Podstawą szacowania tego obciąŜenia były:
a) Obserwacja i analiza fotografii tłumu w Świętym Meczecie w Mekce dostępnych przez
Internet
b) Badania naukowe przeprowadzone na University of Michigan (Nowak and Collins
2000)
c) Analiza statystyczna tłumu w ekstremalnej kombinacji (Nowak and Collins 2000)

Rys. 4. NajniŜszy poziom dziedzińca, meczetu

Rys. 5. WyŜszy poziom meczetu
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Rys. 6. NajniŜszy poziom dziedzińca, meczetu

Rys. 7. Największe zagęszczenie tłumu

Rys. 8. Widok ogólny

3. Źródła potrzebne do analizy fotografii
Przegląd i analiza fotografii wymagała poznania pewnych faktów źródłowych dotyczących
aktualnych wymiarów. Największe zagęszczenie tłumu było zaobserwowane w najbliŜszym
otoczeniu Kaaba i Hateem. Dlatego teŜ, te dwie konstrukcje posłuŜyły jako punkty odniesienia ułatwiające policzenie osób. Informacje na ich temat uzyskano ze strony internetowej
www.wikipedia.com.
Kaaba: jest to świątynia zbudowana na planie czworoboku o naroŜnikach zwróconych
w cztery strony świata. Na wschodnim naroŜniku, na wysokości 1,5m, wmurowany jest święty
kamień hadŜar, czyli Czarny Kamień. W przybliŜeniu jej zewnętrzne wymiary wynoszą
13.10 m (42.98 ft) wysokość, szerokość 11.03 m (36.19 ft) i 12.86 m (42.19 ft).

Rys. 9. Konstrukcja Kaaba
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Hateem: jest to półokrągła ściana naprzeciwległa północno-zachodniej ścianie Kaaba. Jej
wymiary to 90cm (35in) wysokości i 1.5m (4.9ft) długości. Jest wykonana z białego marmuru.

Rys. 10. Hateem

4. Analiza fotografii pobranych z Internetu
Kaaba i Hateem posłuŜyły jako punkt odniesienia do określenia rzeczywistych wymiarów
na fotografii. ZałoŜono trzy kwadraty o wymiarach 4 m×4 m oznaczonych na zdjęciach i policzono osoby znajdujące się wewnątrz tych kwadratów. Przyjęto, Ŝe jedna osoba waŜy 75 kg.
Jeden z placów wybrano bardzo blisko Kaaba a dwa pozostałe nieco dalej.

µ=

m q
=
F g

q=

m⋅ g  N 
F  m 2 

gdzie:
N
q – obciąŜenie;  2 
m 
m = l ⋅ m1
l – liczba osób; [liczba ]
m1 – masa 1 osoby; [kg ]
m – masa; [kg ]

[ ]

F – pole; m 2

q=

l ⋅ m1 ⋅ g  kN 
1000 ⋅ F  m 2 

(1)

Rys. 11. Tłum pielgrzymów na najniŜszym poziomie dziedzińca
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Oszacowano, Ŝe w pierwszym kwadracie znajdowało się 75 osób. Przy uŜyciu równania
(1) obliczono obciąŜenie uŜytkowego w pierwszym kwadracie równe:

q = 3,45[kPa]

Rys. 12. Lokalizacja kwadratów 2 i 3

Rys. 13. Tłum w kwadracie 2

Oszacowano, Ŝe w drugim kwadracie znajdowało się 61 osób. Przy uŜyciu równania (1)
obliczono obciąŜenie uŜytkowego w drugim kwadracie równe:

q = 2,8[kPa ]

Rys. 14. Tłum w kwadracie 3
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Oszacowano, Ŝe w trzecim kwadracie znajdowało się 63 osób. Przy uŜyciu równania (1)
obliczono obciąŜenie uŜytkowego w trzecim kwadracie równe:

q = 2,9[kPa ]
5. Symulacja obciąŜenia tłumem ludzi
RóŜnorodne wielkości obciąŜenia uŜytkowego zostały zasymulowane na zajęciach laboratoryjnych na University of Michigan (Nowak and Collins 2000). Przed przystąpieniem do
badań przygotowano kwadratowy boks o boku 1,8m. KaŜda osoba biorąca udział w badaniach
została zwaŜona. Sumaryczna waga osób przebywających w boksie była kontrolowana tak,
aby wynosiła 250 kg/m², 500 kg/m² i 750 kg/m². Rezultaty zostały pokazane na rys. 15–17.
W normie ASCE 7 [7] obciąŜenie uŜytkowe w pomieszczeniach biurowych wynosi
250 kg/m², w holach, trybunach i korytarzach wynosi 500 kg/m², w pomieszczeniach archiwalnych i bibliotekach przyjmuje się obciąŜenie 750 kg/m².

Rys. 15. Tłum odpowiadający
obciąŜeniu 250 kg/m² = 2,45 [kPa]

Rys. 16. Tłum odpowiadający
obciąŜeniu 500 kg/m² = 4,9 [kPa]

Rys. 17. Tłum odpowiadający
obciąŜeniu 750 kg/m² = 7,4 [kPa]

6. ObciąŜenie obliczeniowe
Wartość charakterystyczna jest podstawową wartością obciąŜenia. Według normy
PN-82/B-02000 [9], dla obciąŜeń zmiennych jest to wartość mająca okres powrotu co najmniej równy zakładanemu okresowi eksploatacji konstrukcji lub innym uzasadnionym ekonomicznie i zapewniające bezpieczeństwo konstrukcji. Stąd przyjęto, Ŝe występujące maksymalne obciąŜenie w okolicy Kaaba jest obciąŜeniem charakterystycznym.
Wartość współczynnika obciąŜenia zmiennego, wg BS EN 1991-1-2:2002. Eurocode 1 [4],
wynosi 1,30. W takim przypadku obciąŜenie obliczeniowe wynosić będzie
1,30 × 350 = 455 [kPa]

7. Analiza rezultatów
Fotografie pokazujące największy tłum w meczecie w Mekce były sprawdzone i porównane z symulacją obciąŜenia tłumu przeprowadzoną w badaniach. Największy tłum w meczecie
był zaobserwowany w bezpośrednim sąsiedztwie z Kaaba i oszacowano go na 351 kg/m².
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Tłum zaobserwowany na rys. 17 jest znacznie powyŜej fizycznych moŜliwości ludzi. Takie
zagęszczenie ludzi jest praktycznie nieosiągalne, poniewaŜ:
a) do badania nie uŜyto zamkniętego pomieszczenia, przestrzeń jest wypełniona, ale
ludzie wykraczają poza wytyczony obszar,
b) przy takim zagęszczeniu ludzie mdleli by z powodu braku świeŜego powietrza,
c) ludzie nie mogliby się poruszać. Tłum na fotografiach z Mekki jest w ciągłym ruchu.
W meczecie mamy do czynienia z dwoma przypadkami:
a) ludzie stoją blisko Kaaba i próbują dotknąć kamienia hadŜar,
b) ludzie klęczą, modlą się i dotykają głową ziemi w rytmicznych ruchach.
Druga sytuacja nie będzie brana pod uwagę, poniewaŜ ludzie klęczący zajmują trzy razy
więcej miejsca niŜ osoby stojące, przez to nie jest to największe obciąŜenie. Nawet biorąc pod
uwagę efekty dynamiczne, spowodowane rytmicznymi ruchami osób modlących, nie
uzyskamy bardziej niekorzystnej kombinacji niŜ obciąŜenie w przypadku pierwszym. W
pierwszej sytuacji nie ma sił dynamicznych, ale obciąŜenie statyczne jest trzykrotnie większe
niŜ w przypadku drugim. Podsumowując, w praktyce w najbardziej niekorzystnym obszarze
obciąŜenie charakterystyczne wynosi około 350 kg/m².

8. Podsumowanie
W oparciu o analizę dostępnych informacji, fotografii i rezultatów doświadczalnych, zaleca
się przyjmowanie obciąŜenia tłumem ludzi o wartości 500 kg/m² jako projektowe obciąŜenie
uŜytkowe dla obiektów, w których dochodzi do nadmiernego gromadzenia się ludzi. Ta wartość obciąŜenia uŜytkowego jest górną granicą, poniewaŜ faktycznie zaobserwowana gęstość
obciąŜenia jest niŜsza.
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