Wywiad branżowy

Budownictwo

Stajʉc na wysokoˉci… zadania!
Z Jaros͓awem Nielipiʷskim, zastʛpcʉ dyrektora Årmy Warbud SA Regionu Centrum rozmawia
wia
Bernarda Ambro˧a-Urbanek, Nowoczesne Budownictwo In˧ynieryjne
– Prace ˧elbetonowe w czʛˉci kulturalno-muzealnej w kompleksie
ˈwiʉtyni Opatrznoˉci Bo˧ej, realizowane przez Årmʛ Warbud,
podzielono na dwa etapy. Jaki
rodzaj prac obejmowa͓y poszczególne czʛˉci?

– Pierwsza czĊĞü robót, prowa-dzona na wysokoĞci zaczynającej siĊĊ
od poziomu 26 m nad istniejącym
m
terenem, obejmowaáa wykonaniee
28 rygli wraz ze stropem o grubo-Ğci 25 cm, na którym zlokalizowanee
jest muzeum. CzĊĞü muzealna poáą-czona jest za pomocą pochylni z ta-rasem widokowym, mieszczącym
m
siĊ na wysokoĞci 34 m nad terenem..
Pochylnie ograniczone są od we-wnątrz Ğcianami pierĞcieniowymi,,
stanowiącymi podstawĊ pod przyszáąą
kopuáĊ. Za podstawĊ do wykonaniaa
tej fazy robót sáuĪyáa tymczasowaa
platforma robocza, wykonana w kon-strukcji stalowej o wysokoĞci 20 m..
Znajdowaá siĊ na niej plac skáadowyy
materiaáów i szalunków bezpoĞred-nio przed wbudowaniem oraz stanowiska pracy cieĞli. Drugi etap prac to
przede wszystkim wykonanie w czĊĞci
kulturalno-muzealnej Ğciany podporowej,
ksztaátem przypominającej wydĊty Īagiel, o wysokoĞci 25 m (od 9. do 34. m),
powierzchni 468 m² i gruboĞci 25 cm.
ĝciana ta górą áączy siĊ z ryglami i stropem muzeum. Z uwagi na wysokoĞü, na
jakiej prowadzone byáy wszystkie prace,
wykonywano je z zachowaniem najwyĪszych standardów bezpieczeĔstwa.
– Jakie trudnoˉci, oprócz wymienionych powy˧ej zadaʷ
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wysokoˉciowych, wystʉpi͓y podczas realizacji projektu?

– DuĪym utrudnieniem byáo wydzielanie siĊ duĪych iloĞci ciepáa podczas wiązania betonu w elementach masywnych
(ryglach). Temperatura podczas wiąza-

– Jakie dodatkowe zadania
obejmowa͓ kontrakt?

– Kontrakt obejmowaá wykonanie
dwóch kompletów przednich pylonów
z áącznikiem w czĊĞci kulturalno-muzealnej (dwie wieĪe zaprojektowane w konstrukcji Īelbetowej, peániące funkcjĊ
ppionowej komunikacji miĊdzy nawą
gáówną a przestrzenią muzealną).
g
P
Powstaáy áącznie cztery komplety
– kaĪdy z nich skáada siĊ z dwóch
pylonów poáączonych korytarzem
p
i dalej áączącym siĊ z wczeĞniej wykkonaną czĊĞcią kulturalno-muzealną.
Zadanie polegaáo na przedáuĪeniu
Z
iistniejących wieĪ od poziomu 26 m
do
d 34 m oraz poáączeniu ich ze sobą
i czĊĞcią kulturalno-muzealną przez
ukáad áączników (korytarzy). Etap
u
tten charakteryzowaá siĊ wymogiem
zzaangaĪowania bardzo duĪej liczby
sprzĊtu (podparü w postaci wieĪycczek) w stosunku do iloĞci wylanego
bbetonu.
– W jaki sposób przebiega͓y prace nad wykonaniem
g
chóru?

nia dochodziáa do 50 ºC, której – zgodnie
z zaleceniami zespoáu projektowego – pod
Īadnym pozorem nie naleĪaáo przekraczaü. Aby nie dopuĞciü do przegrzania,
w elementach masywnych zaáoĪone zostaáy czujniki, z których na bieĪąco poprzez system satelitarny odczytywano
temperaturĊ wiązania betonu. Jednym
ze sposobów zapobiegania gwaátownym
przyrostom temperatury byá dowóz mieszanki betonowej, której temperatura
nie przekraczaáa 25 ºC. PoniewaĪ prace
prowadzono latem, gdy temperatura
w dzieĔ siĊgaáa nawet 30 ºC, mieszankĊ
dostarczano w godzinach porannych lub
wieczornych, a beton podczas procesu
wiązania pielĊgnowano poprzez przykrywanie geowáókniną stale nasączaną wodą.
Temperatura wody nie przekraczaáa temperatury powietrza, aby nie spowodowaü
szoku termicznego, który moĪe prowadziü
do nagáego skurczu betonu, a to z kolei
moĪe wywoáaü zarysowania. Mając na
uwadze duĪy stopieĔ nasycenia stalą
zbrojeniową oraz normy okreĞlające warunki otulenia zbrojenia przez mieszankĊ
betonową, wiĊkszoĞü poáączeĔ prĊtów
zbrojeniowych zostaáa zaprojektowana
i wykonana w systemie LENTON.
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– Konstrukcja chóru zostaáa wykonana w caáoĞci jako Īelbetowa i wspiera
siĊ na konstrukcji noĞnej Ğcian Ğwiątyni
postawionej przez poprzedniego wykonawcĊ. Charakteryzuje ją wysoka dokáadnoĞü realizacji, bliĪsza wykonawstwu
konstrukcji stalowej niĪ Īelbetowej. Prace
nad projektem wymagaáy duĪej dokáadnoĞci zarówno ze strony cieĞli (przy skáadaniu szalunków), jak i operatorów Īurawi
wieĪowych przy podawaniu przez otwory
w Ğcianach pojemników z mieszanką betonową.
– Jakie prace prowadzone sʉ
obecnie przez Warbud?

– Aktualnie prowadzone są prace przy
realizacji czterech „mostów”, których zadaniem bĊdzie poáączenie wykonanych
wczeĞniej pylonów. Mosty prowadzone
bĊdą na wysokoĞci 2 m nad poziomem
terenu. Docelowo zostaną one wciągniĊte
przez system siáowników hydraulicznych
i zamocowane na wysokoĞci 26 m nad
powierzchnią. Konstrukcja mostu – o dáugoĞci 42 m, szerokoĞci 4,9 m i wysokoĞci
4,8 m – bĊdzie miaáa przekrój skrzynkowy,
o áącznej wadze 760 t, a w sam tylko most
zostanie wbudowane ok. 110 t stali.
– Dziʛkuje za rozmowʛ.

