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Budowa świątyniSwiętej Bożej 0patrznośGi
w Warszawie
Na podsta!!ie rozpsanego konkursu arch i€kton cŻnego
Wybrano do rea zac]i pro]ekt śWątyni opracowany p.zeŻ arch'
Wajctecha Szynbarskiega I arch Lecha Szynborskiego
Genera ny Wykonawca robót bt]dowano montazowych. fil
ma budow ana Z Marc n ak SA z s edz bą w GorŻowie W e]ko_
po]sk m' zostal Wybrany prŻez in\r'restora W Wyn ku rozpisane
go przetarglr
Artykul dotyczący projektu budow anego prac !,rstępnych
do rea Żac] W tere|ie opub ikowano W m]es ęcŻn kU ]nżyn e
r a i Budown ciwo" nr 10/2002
DokUlrrentac]a WykonawcŻa]] iest dostarczana na bLrdowę
sUkcesywn e zgodnie z harmonogramem robÓt blrdow ano
Projektowany term n zakończen a robÓt slanu s!rowego
2005 r.
Jednocześne są prowadzone roboty bUdoW ane ŻWiązane
ze wznoszen em śWątyn] ] domU palafa nego
lLrty

Warunki gruntowo-wodne

I

posadowienie

Teren bLrclowy śWątyn ]obek1óW towarzyszących zaimlje

pow erzcrrn ę okolo 6 h W dz e n cy Warszawa Wianów mję
dzy u cam Jana I Sobiesk ego Franc szka Kl mczaka. W reion e zabudowy jest on praw e plask tys. 1)
PrŻekrÓj geoloq cŻny W reion e zabudowy pokazano na
rys' 2' otwory W eńn cze Wykonano do glębokośc od 6 0 do
30.0 m.
Badan a gluntu zos1aly Wykonane prŻez:
a) Geow ercenia" Józel Dfiowsłl W pażdz elnikLr ]999 r.,

b)Zaklad Badań Geotechn cznyclr GEOTEST dr nŻ Kżysz

tof Traczyński 'N

gf|d

w styczn u 2003

r

c)GEOTEKO Sp. z

u 2aa2

oo

l .

prof. dr

hab irz Wajciech Wolski

Szczeoólowe badana Warstw qrLJnt! pod j!ndamentera
śWątyniWykazaly' że stop eń ich zagęszczen a /. - 0'35:0.65'

Hys

]

ogÓny !vd.k zapro]€kto

.ne] siJąlyń

('zua

Ża.]a:
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sŻ]fib.rski'
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Po ana iŻie wyn kóW badań j charakterU blrdowl , inwestor
pod]ąl decyŻję o Wykonanilr Żagęszczenia pod|oża grunlov/e
qo' Boboty Wykonala metodą Wibrofotaci firma KELLER Po ska sp. Ż o o. W Utym marcu 2003 roku'
Zagęszczen
gruntu spowodowalo obnżenie terenLl

e

w mejscu posadowenia blrdow] średno o okolo 20'0 cr.

L.]zyskano średną Waltośc slopnia zagęszczenia gruntu /. =
= 0,55-0 80
Wykopy w obszarze posadow enia ob ekt! zostaly odwod
n one Ża pomocq glofltróW.

Pod budynk em domu parafalnego
!ęszczenia podloza grLrntoWeqo

n

e wykonywano za

Wykonanie ustroju nośnego
Ustró] nośny budow
stępU]ących e1apach]

/-,

tys'3) zaplanowano

Wykonac w na

podloża grlrntowego Wykonan e do nej

/

olj

lj L.oa

l"loĘ n.nj.'"go all|kut] są altÓlam

:..3:yn .onL paralian.!lo

pro]eklL konslLk.]l bldynk!

i..hn.znego)

slupóW done] kondygnacj oraz stropu nad seputorum
(rys 4).
Wykonan e ramy pańeru nawy boczne], zlożone ze slu
pÓw Ukośnychnawy glównej. rygla polącŻorego ze siupami
skra]nym na których opera sę s1rop polożo|y na obwodze
nawy qlóWnej pod pomieszczen anr m!Żeum Jana Pawla
501

I

lll
lV

Wykonan e kondygnacii muzeum Jana Pawia

z tarasam w dokowymi

l

WraŻ

Wykonanie kopuly stanoW ącei pżekrycie glóWne] na_

Wy śWątyni'

Na Wzmocnionym podloŻLrgrunio\łym !lożono \łarstwę za
gęszczonej pospÓ]k grUbośc30 cm, a następnie Wykonano
plytę fLrndamentoWą'

F!ndament śWiątyn sianow żelbelowa pl}ła kwadratowa

:84,00 m, polącŻona z flrndamentami ka
p c usytuowanych W naroŻaclr GrUbośc plyty flrndanrenlowe]
Wynos \ł częśc centralne 50 i 1 00 cm. a p erściena na obwo
o Wymiarach 84,00

dzle pod nawą boczną ]50 cm'

7"

p'/ę pod-eo'o p'7A'l(dr

lechno ^/9ędDN
idylatacyinym. Do Wykoran aiundamentóW
ogicŻnynr ^}Lo'l"!'7\"l
zuz),lo 10 300 m3 belonu kasy 830 845, o stopniu wodoszczelnośc W8 oraz ]]30 t stal zbrojen owej gaiunku BSt
500 Zbrotenie plyty fundamentowet przedsiawiono na rys 5.
Pl],1a fU ndan, entowa spocŻywa naWarstwie lzo aciiprŻecW
Wodneiwykonane] z powlok systemu DUALSEAL' Spód plw
funda'nentowe] ]est polożony na poz om]e ],70 m poniżej st
Rys 3 PrŻekró]poprŻe.Żn! konstruk.] Świą1y.i opracowane:W sŻyDbor
słi l' sŻyńbolsłi z zespoleń

RYSi]!iK

SZA:1.]N(OViY

FJ'.]],{MEŃT0!!E]

Slrop nad dohą częścąśWąiynijest Us\'nlrowany na pozo
rn e +2 0 nr nad pozomern proiekto,,.rane
go terenu naWysokośc 3'90 m nad pozo
mem p|yty fundamentowei' Ustrói nośny

częścidolnej stanową ścianyustawione
promieniśc e, które w częścŚrodkowe]

przechodzą W Żebra stropowe o roŻplYotośc
]3'90 m izmiennym przekro]U (rys' 6), polącŻone ŻWornik]em p erścienowynr o prze
krolu 2,+0 ! 0,45 m.

Boboty budowlano_montaŹowe etapU ll
Na oclchy onyclr od poz onr Lr slLrpach na
(por rys 3) opiera się Żnaczna
częśćpom eszczeń muzeum Jana Pawia ll.

Wy glóWnej

iarasy Widokowe oraz daclr który sianow

kopuJa zakończona kżyzem Slupy na!./y
glóWne] są obciążone prŻeważającączęścią
konstrukcji bL]dow] , Wywierając W Lrstro]aclr
ramowyclrsily pozlome skierowane do Wnę
tża rawy' Sily te po wykonariu robót beto
nowych przetm e ply4a stropowa wieniec
obwodor'|ry pod śc]aną muzeum.

1

t\

ą'fl
"..";l

Po szczegÓlowej anal]ze roŻklad! sil
w ko etnych fazach realizacjl etapu I auto
rzy prolektu architekionlczno'konstrukcyl

nego' Wspólnie Ż genera nyrn Wykona!!cą,

rozważa trzy waranty Wykonanja

a.l

PrzekrÓjpoprŻeczny
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Podsumowanie
Wszystk e eementy konstrukcyine przewidziane do \łykona_
eiapie ma]ą proste ksaafty geometryczne, chalakteryŻuią
sę zastosowan em dużych nras betonu są laMe W \^rykonaniu '
Elementy konstrukcj etapóW
lll maią rÓWnież proste
ksztalty, a e ich wykonanie (montaz zbrotenia) i ukladanie mie
sŻank betonowej może stanowć Większe Utrudn enie ze
wzg ędu na usytlrowanie rycrr e emeniÓW nad terenem, a to
Wymaga łn any organ zaci lobót etapu
stosowanla odpo_
nia w

ll

l

wiedniclr form i rusztowań'

NajbaldŻiei zlożoną czYAściąustroiu konsirukcyinego ]est
'. ]^.o'-- l-Jiz" ję r7eb" p'7eńlo7eC 4 ęcą C/asL
a pŻygalo\N?Inia lazpacząc iuż na obecnynr etapie budowy'
Bryla śWiątyn Swiętei Bożej opatrznościW UjęcU architek_

top- a'

do rozwązań olyginanych BÓWnieŻ kon
strukcla nadzlemna bLrdow i iest niepoMarza na.
sposoby real]zacji roból etapu
następnych Wymagają
ścsleiWspólpracy uczestn kóW procesu inwestycy]nego ze

ton cznym naeży

l

Wzg

ędu na sukcesywne opracowane idosiarczanie doklr'

'nentac]iprojektowej

na blrdowę oraz stosowanie n etypowycrr

Prof. dr hab' inż' LEoNABD RUNKlEwlcz
lnst!4lrl Techn ki Budow anej

Po terhnika WarsŻawska
Mgl inż. PloTR lGNATowsKl

PER|PoskaSp.zoo.

Realizacja żelbetowych konsttukcji
nowoczesnych budynków użytecznościpublicznej
W ostatnich 15 atach w Polsce bu
dvnk użVłecznościpub cznei realizowa
no lako obiekty nowe llb adaptowane
bądź rozbudowywane budynk stn eią
Konstrukc]e nowoczesnych obiektó\ł
użytecŻnościplrblcŻnej są W Polsce Wy_
konywane glówn e z żelóeI| a fzadzie)
ze sia i i drewna' SE to ob ekty o rÓżne]
lczbie kondygnacji' Niektóre są budyn
karn Wysokościowym] mającym od 20
do 40 kondygnacj
W n njejszym ańykuie przedstawiono
prob emy ocenę rea izac] nowocze

snych budynków użytecznoścpub icz'
ne], pomi]ając nowoczesne budynkiw e

lof!nkcyjne przez.aczone
gastronoml, ku tlrry

da

rozwk

handlu

NoWoczesne budynki użyteczności
pLrblcznei na ogól są ploiektowane

zgodnie z obowiązu]ącym planami za
gospodarowan a pźesirzennego. za'
tW erdŻonego przez wladze regionane
cŻęsto jednak Że wŻg ędu na niedosta_

teczne uszczegÓlowien e tych panÓW
oraz stosowane odstępsh^/a są Wzno
sŻone ob ekty odbiega]ące swą folmą
od ogó nego Żharnr on Żowaneg o cha_
Bea Żac]e ob ektóW budow anych są
obecnie powlelzane. W ,łyn kU różno-

rodnych przeiargów, wyspecja iŻoWa
nvm filmom blrdow]anym' Prz€targ są
na ogól powsŻechne,

ae często

n

esku'

teczne I ne odpowiadaiEce stawianym
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ndywldualnym wymaganiom iechnicz-

czonych na garaże ] pomieszczen a

W ostatnim okresie w wykonywan Ll
obiektÓW b]erze udza] z|aczna lczba

Fundamenty budynków są wykony
wane zazwyczaj w postaci pl),t law ub
sióp fundameniowych' W zablrdowie
zwartei wykonuje się W częścachpod

podwykonawcóW

i

pośrednikóW DUze

iempo rea]zaci' częste odstępstwa od

tóW o konstrukcj] żelbetowe]'

ziemnych ściany szcŻe inoWe masywne
pl\,ły fundamentowe' W pźypadklr bar'
dzo trudnych warunkóW gruntowo_Wod
pa
nych są stosowane posadowien a
lach lub na podlożu ulepŚzonynr. 'ra

bre] ]akośc ]est przestrzeganie Wyma
gań technjcznych warunków Wykonania
odbioru loból, stosowan]e ceń\,ł kowa'
nych wyrobóW oraz kontrolowan e robót

We'

Wymagań pro]ektu oraz stosowanie Wy_
robów bez nezbędnych kontro często
obn za jakośćWykonywanych konstruk
cii Wznoszonych ob ektóW W tym obiek

Trzeba podkreślc, że qwarancią do_

pżeŻ nadzór bUdowany' alakze zaŻądzan]e iakością zgodnie z nornram

lso'

Technologie realizacji
konstrukcji żeIbelowych

Obecne w ponad 60% wszyslkch
nowych obektóW użytecznoścpub cz_

nej stosuje s ę konstlukcję nośną żelbe
tową' zazwyczaj mono ityczną (Wykona

ną na

m e]scu wbudowania)' Te konstrukcie są Wznoszone prŻy użyciu no_

woczeŚnych deskowań sysienroWych'

szacu]e się, żety ko okoio ]0% obiek|óW
wykonuje się o konstrukcji prefabryko
Wane] ub m esŻane] prefabrykowano_
monol iycznej (zeŚpolone])'
Rea izowane budynk są na ogól pod_
pjv/niczone. częŚc podzemne rna]ą od
iedne] do pięcu kondyg.aci, prŻeŻna

Nadziemne konstrukcte nowoczesnych budynkÓW uży1ecŻnośc]plrb] cz_
ne] stanową na]częśclej ustroje kon
sirukcy]ne ramowe bądź siupowo-p[ao-

słopy że betowe

plytowe nrają za

z\Ą],cza] postać piył pelnych

grubościod

20 do 35 cm Żbrojonych krzyżowo' siosowane są też siropy oęstożebrowe oraŻ

z

plyt kanalowych prefabrykowanych,

a także stropy zespo one

W stropach Występuje często Żlrloie

nie nadm

ern

e zagęszczone'

szcŻ-Agól-

nie W s1refach narażonych na prŻebice
]ub ścnanie' Występujące W takch przypadkach iludności przy montaŻu zbro]e-

nia powodują odstępstwa od projektu
a w konsekwencj powstawan e zaryso-

wań i pęknjęó Ponadto zb},t c enkie stro

py oraz Wczesne usuwanie deskowań

prowadz również do zaqrożeń. a nawet
awari l kataŚtrof'
sztywnośćprzestrŻenną budynkóW

zape\'!n a]ą uklady ramowe' ściany
usztywn ające olaŻ śc]any konrunikac]i

