
stala się już tradycją, że corocznie pzygotowujemy zeszyt ,,lnżynielii i Budow-
nictwa'' z myślą o uczestnikach cenionej W śradowisku budowlanym ogólnopat-
skiei konfercncji ,,warsżat pftCy projektanta konstrukcji"' W [}n roku iuż XtX
(Ustroń _ zawodzie,25 28 lutego 2004 roku). Dzięki tegorocznemu organizatoro
Wi konferencii, oddzialowi PZITB W Katowicach (wspólpracująCemu z oddziala'
mi w Bielsku-Bialej, Gliwicach i Krakowie onz Komitetem Projektowania ZG
PZITB), zesz\/ż ten otrzymuią wszyscy jej uczestnicy'

olganizatorom konferencii orcz Autorom artykulóW serdecznie dziękujemy za
współpracę' UCzestnikom konfercncii życzymy b'r'/órczych obrad'
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wykonanie plyty f undamentowej,
Wykonanie ścan i slupóW podz]e

wykonan e stropLr nad dolnym ko-

Wykonan e schodów i do]śc do
częśc podziemnej oraz roŻpoczęcje
wznoszen a czterech narożnych pylo_
nów komun kacyjnych'

Na rysunku 1 przedstawiono przeklój
poprŻeczny śWątyni, Ż widokem wnę
tża Koścól do]ny świąlynjjesi zaglęb o
ny 2 90 m pon zel poziomu ierenLr, a po
sadzka paderu zna]duie się 2,00 m nad

telenem' schody glÓWne us}tuowane
z ilzech stron śWątyn siano\łią tlakty
kornunikacyine prowadzące na poziom
posadzk nawy.]lównei'

Na rysunku 2 pżedstawono schemat
stropu nad kościolem dolnym i sepU to
riurn oraŻ pomleszczeniami lechniczny
nri

Podziem e śWjątyni zaprojektowano
o konstrukcj że beiowej nrono ityczne]
ścianowo_plytoWej' Ustrói nośny pod'
z emia sianowią sJupy śc]any że beto
We Us\,łUowane W ukiadŻ e obwodo!ło
_promienistynr oraz strop piytowo że

Altolzy ń .iejszeoÓ arlyku]u są a!1oramipro]ek

Zakończenip realizacii konstrukcji dolnego kościola
świątyni Swiętej Bożej 0patrzności w Watszawie

Zalożenia pro]ektu architektoniczno_
_konstrukcyinego świątyn Świętej Bozej
opatrzności zosta]y opsane W nTze
1O!2OA2 . nzynet Budownictwa", nato
mjast w nrŻe 9/2003 onrówiono prace
w terenie Żwiązane z badaniam Warun'
kóW gruntowrych, przygolowaniem pod
ioża fUndamentoWego posadowien em

lobo1ami konslrukcyjno_montażoWym]
przy realizacji kośc ola dolnego

W zalożeniach proiektowo_ rea] zacyj_
nych przyięto wznoszenie budoW i kolei
nymi etapami, z planowanym lerminem
zakończenia robÓt .'stan! suroWego'
w Lrtym 2005 roku.

Jednocześn e z pracami korrsirlrkcy|
no moniazowym przy budo$/ie świątyn
posięp!]ą prace związa|e z realiza]ją
Domu Parafia nego.

w zw ąŻk| z pfŻ\ęryn krÓtkim okr-.
se'n rea]zacj ob ektÓW, dokumentacia
projekiowar) lesl opracowywana sukce-
sylvnie doslarczana na budowę zgocl_
nie Ż harmonogramem i pos|ępem roból
bUdoWano montażowych'

Wedlug ustalonych etapóW real zacj
konstrukci śWiątyn, podanych W nży
n er BUdoWn ctwie" nl 9/2003. do koń_
ca lstopada 2003 r. wykonano roboty
bUdowlano rnontażowe etapU l, ktÓly
obejmowa] nasiępujące prace budow a

roboty ziemne,
Wzmocn enie podloża gr!ntowego

w obszarŻe śWjątyn metodą wblofota'
cji.

Rys' ] Przekó] popżecŻńyśwąlyn
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Rls 2 Fzll stlopu nad donynr koś.iolem lpozom 1] 55 0]0ń)

FVs 3 RŻUt parteru (D!ta.lrótr + 6 62 m)



browy W częśc centralnej' Żebra stropu
o zm ennym Przekroi! 40 x 130 - 40 x
45 cm, rozp ętościl = 13,90 m są polą
czone cenira n e zwornikiem perścien o-
wym o przekrotu 240 x 45 cm oparle na
flarach że]betowych grUbości60 cm Ze
Wnętrzna ścana obwodowa w podzie
miu jest ze betowa grlbośc 80 cm z ka-
nalami o wym arach 40 ! 140 cm. Slupy
ranr nawy glÓWne] ma]ą przekrój e0 ! 80
80 x ]80 cm Grubośc stropu W postac

p]yty że belowei wynosi 25 crll Zastoso
wano beton klasy 860.

Tarasy zewnętrzne zaprojektowano
o konslrlrkcj] Że betowe] slupowo plyto
Wej, ze stropami grubości 25 30 cm'
slupy przy]ęto o przeklo]! 30 : 60 cm
iśrednjcy 40 cm.

Na sclremac e stropu (por. rys 2) za
znaczono uklad przerw technologicz
nych dyatac]i poszczegó nych sekc]'
które zabezpieczają przegrodę plŻed
wplywem począikowego nadm ernego

strop pańerlr zaprojektowano na ob-
c ążen a stale olaŻ Żm enne (uzytkowe)
o Wańości ]5'0 kNi m'Ż.

Na rysunklr 3 pŻedstaw ono rzut par-
teru. z zaznaczen em rozrn eszczenia
ram nawy glóWne] na klórych są opańe:
lluzeunr Jana Pawla I p atfoma w do-
kowa i kopula śWąiyn ' Strop palrerLr
plzeklywąący koŚcól dolny jesl usy1u
owany centra n e; nra ksztalt kola średni
cy30m

Na rysunku 4 przedsiawono wdok
lłnętrza dolnego koścjola sepu tol um
a na rys' 5 zbrojen e żebef stropu nad
donynr kościolern' Strop ten ]est polą
czony na obwodŻie Że siropam p\,'towy
m grubości25 cm' opańym na slupach
śc anach podziemia'

Na ryslrnku 6 prŻedstawio|o schemat
rnodeu ob czenowego konsirukct we-
dlug programu ROBOT l/llLENlUM
W anal]zowanym mode U uwzg ędnjono
u]emną strza]kę ugięca llynoszącą l =
= 150 nrm W wyniku analizy uzyskano
nas1ępulące maksyma ne V/ar1ośc sil
W 7worniku N = 2918 kN' w żebrach

Rys'.1's1ropnaddonymkoś.olen:wdo.zneŻebraicen1raryzwornkrerścen]owyśredncy240m

N = 4]0 kN moment zgina]ący M =
= 2342 kN m

Po wykonan u stropu irozJormowan u
konslrukci. pomierzone qeodezylne

Na budow e prowadzono (grudzeń
2003 r ) roboty betoniarsk e pĘy lea za'
cj ścan oporowych pylonÓw naroż
nych, a 1akże roboty związa|e z przyga

RVs 5 Przekroe zbloene żeberslrop! nad do.ym koś.ol€m

RVs. 6 s.lreńalfoodelu ob .zeń Óweqo stlopu ńad dolnvń kościo]eń

Ugięce W obszarŻe z\I/ornjka \I/yn oslo
f=30mm.

W istopadzie 2003 roku zabezp e
czono strop W poziom e pańeru powloką
izo acyjną Xypex która chron uszczel
n a konsvukc]ę Żelbetową przegrody
pŻez \ł|ylwarzel1 e nieroŻpuszcza nych
slrukilrr krysta icznyclr w poraclr I kap a-

towaniem do realjzacj! etapu wznosze
nla konstrukc] śWątyn oraz roboty bu'
doW ano rnonlażowe prŻV realiŻaci] l pię
tra DomLr Parafia nego.

ogÓ ny stan zaawansowan]a robót na
budowie ś!,/iąlyn Swiętei Bożei opatź
ności pod kon ec grudn a 2003 roku u
sirule fotograla na I stron e okladki n
n e sŻeqo ŻesŻytu czasopisma'
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