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– Prace elbetonowe w cz ci kul-
turalno-muzealnej w kompleksie 

wi tyni Opatrzno ci Bo ej, re-
alizowane przez  rm  Warbud, 
podzielono na dwa etapy. Jaki 
rodzaj prac obejmowa y poszcze-
gólne cz ci?
– Pierwsza cz  robót, prowa-

dzona na wysoko ci zaczynaj cej si  
od poziomu 26 m nad istniej cym 
terenem, obejmowa a wykonanie 
28 rygli wraz ze stropem o grubo-
ci 25 cm, na którym zlokalizowane 

jest muzeum. Cz  muzealna po -
czona jest za pomoc  pochylni z ta-
rasem widokowym, mieszcz cym 
si  na wysoko ci 34 m nad terenem. 
Pochylnie ograniczone s  od we-
wn trz cianami pier cieniowymi, 
stanowi cymi podstaw  pod przysz  
kopu . Za podstaw  do wykonania 
tej fazy robót s u y a tymczasowa 
platforma robocza, wykonana w kon-
strukcji stalowej o wysoko ci 20 m. 
Znajdowa  si  na niej plac sk adowy 
materia ów i szalunków bezpo red-
nio przed wbudowaniem oraz sta-
nowiska pracy cie li. Drugi etap prac to 
przede wszystkim wykonanie w cz ci 
kulturalno-muzealnej ciany podporowej, 
kszta tem przypominaj cej wyd ty a-
giel, o wysoko ci 25 m (od 9. do 34. m), 
powierzchni 468 m² i grubo ci 25 cm. 

ciana ta gór  czy si  z ryglami i stro-
pem muzeum. Z uwagi na wysoko , na 
jakiej prowadzone by y wszystkie prace, 
wykonywano je z zachowaniem najwy -
szych standardów bezpiecze stwa.

– Jakie trudno ci, oprócz wy-
mienionych powy ej zada  

wysoko ciowych, wyst pi y pod-
czas realizacji projektu?
– Du ym utrudnieniem by o wydziela-

nie si  du ych ilo ci ciep a podczas wi -
zania betonu w elementach masywnych 
(ryglach). Temperatura podczas wi za-

nia dochodzi a do 50 ºC, której – zgodnie 
z zaleceniami zespo u projektowego – pod 
adnym pozorem nie nale a o przekra-

cza . Aby nie dopu ci  do przegrzania, 
w elementach masywnych za o one zo-
sta y czujniki, z których na bie co po-
przez system satelitarny odczytywano 
temperatur  wi zania betonu. Jednym 
ze sposobów zapobiegania gwa townym 
przyrostom temperatury by  dowóz mie-
szanki betonowej, której temperatura 
nie przekracza a 25 ºC. Poniewa  prace 
prowadzono latem, gdy temperatura 
w dzie  si ga a nawet 30 ºC, mieszank  
dostarczano w godzinach porannych lub 
wieczornych, a beton podczas procesu 
wi zania piel gnowano poprzez przykry-
wanie geow óknin  stale nas czan  wod . 
Temperatura wody nie przekracza a tem-
peratury powietrza, aby nie spowodowa  
szoku termicznego, który mo e prowadzi  
do nag ego skurczu betonu, a to z kolei 
mo e wywo a  zarysowania. Maj c na 
uwadze du y stopie  nasycenia stal  
zbrojeniow  oraz normy okre laj ce wa-
runki otulenia zbrojenia przez mieszank  
betonow , wi kszo  po cze  pr tów 
zbrojeniowych zosta a zaprojektowana 
i wykonana w systemie LENTON.

– Jakie dodatkowe zadania 
obejmowa  kontrakt?
– Kontrakt obejmowa  wykonanie 

dwóch kompletów przednich pylonów 
z cznikiem w cz ci kulturalno-muze-
alnej (dwie wie e zaprojektowane w kon-

strukcji elbetowej, pe ni ce funkcj  
pionowej komunikacji mi dzy naw  
g ówn  a przestrzeni  muzealn ). 
Powsta y cznie cztery komplety 
– ka dy z nich sk ada si  z dwóch 
pylonów po czonych korytarzem 
i dalej cz cym si  z wcze niej wy-
konan  cz ci  kulturalno-muzealn . 
Zadanie polega o na przed u eniu 
istniej cych wie  od poziomu 26 m 
do 34 m oraz po czeniu ich ze sob  
i cz ci  kulturalno-muzealn  przez 
uk ad czników (korytarzy). Etap 
ten charakteryzowa  si  wymogiem 
zaanga owania bardzo du ej liczby 
sprz tu (podpar  w postaci wie y-
czek) w stosunku do ilo ci wylanego 
betonu.
– W jaki sposób przebie-
ga y prace nad wykonaniem 
chóru?

– Konstrukcja chóru zosta a wyko-
nana w ca o ci jako elbetowa i wspiera 
si  na konstrukcji no nej cian wi tyni 
postawionej przez poprzedniego wyko-
nawc . Charakteryzuje j  wysoka do-
k adno  realizacji, bli sza wykonawstwu 
konstrukcji stalowej ni  elbetowej. Prace 
nad projektem wymaga y du ej dok adno-
ci zarówno ze strony cie li (przy sk ada-

niu szalunków), jak i operatorów urawi 
wie owych przy podawaniu przez otwory 
w cianach pojemników z mieszank  be-
tonow .

– Jakie prace prowadzone s  
obecnie przez Warbud?
– Aktualnie prowadzone s  prace przy 

realizacji czterech „mostów”, których za-
daniem b dzie po czenie wykonanych 
wcze niej pylonów. Mosty prowadzone 
b d  na wysoko ci 2 m nad poziomem 
terenu. Docelowo zostan  one wci gni te 
przez system si owników hydraulicznych 
i zamocowane na wysoko ci 26 m nad 
powierzchni . Konstrukcja mostu – o d u-
go ci 42 m, szeroko ci 4,9 m i wysoko ci 
4,8 m – b dzie mia a przekrój skrzynkowy, 
o cznej wadze 760 t, a w sam tylko most 
zostanie wbudowane ok. 110 t stali.

– Dzi kuje za rozmow .

Wywiad branżowy Budownictwo

Staj c na wysoko ci…  zadania!
Z Jaros awem Nielipi skim, zast pc  dyrektora  rmy Warbud SA Regionu Centrum rozmawia 
Bernarda Ambro a-Urbanek, Nowoczesne Budownictwo In ynieryjne
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