Budowa obiektu handlowo-us?ugowo-mieszkalnego przy ul. Cerkiewnej w Sanoku

Pó?nocna pierzeja sanockiego rynku ju? wkrótce zostanie wzbogacona o nowy obiekt
budowlany, który wype?ni istniej?c? od wielu lat pustk? w XVIII - wiecznej zabudowie,
znajduj?c? si? u wylotu ulicy Cerkiewnej. Wzniesienie handlowo - us?ugowo - mieszkalnego
budynku o stosunkowo niewielkiej kubaturze 4192,00m3 i powierzchni zabudowy 338,80 m2,
sta?o si? dla wykonawcy robót, Kro?nie?skiego Przedsi?biorstwa Budowlanego, powa?nym
wyzwaniem pod wzgl?dem logistycznym, organizacyjnym i technologicznym.
W drugiej po?owie listopada 2010 roku, na teren ogrodzonego placu przy ulicy
Cerkiewnej wjecha?y koparki i samochody ci??arowe w celu wyburzenia zdewastowanej
kamienicy numer 4. Po usuni?ciu resztek gruzu, w towarzystwie pierwszych zimowych opadów
?niegu rozpocz??y si? roboty ziemne. Prowadzone z nale?yt? uwag?, pozwoli?y odkry?
rzeczywisty poziom posadowienia kamiennych fundamentów s?siednich budynków. Poziom ten
sta? si? równie? poziomem posadowienia fundamentów wznoszonego obiektu, gdy? takie
rozwi?zanie zapewnia bezpiecze?stwo i minimaln? ingerencj? w warunki pracy istniej?cych
konstrukcji. istniej?cych konstrukcji.

Rys.1 Kamienica
Rys.2 Wykopy
przy ul. Cerkiewnej 4
fundamentowe.
w trakcie rozbiórki. Grunt oraz istniej?ce
fundamenty
zabezpieczano
przed
przemarzaniem
za pomoc? we?ny
mineralnej oraz
plandek.

3-kondygnacyjny budynek o konstrukcji s?upowo - ryglowej posadowiono na ?awach i
stopach fundamentowych. ?elbetowe elementy konstrukcyjne, tj. s?upy, podci?gi, p?yty
stropowe, ?ciany usztywniaj?ce oraz schody i ?ciany klatki schodowej wykonano z
wykorzystaniem szerokiej gamy materia?ów i elementów szalunkowych: szalunków
systemowych Mewa oraz Hunnebeck, szalunków kartonowych, a tak?e drewna i sklejki. Mury z
bloczków gazobetonowych stanowi? jedynie wype?nienie konstrukcji. Budynek wpasowany w
istniej?c? zabudow? nie przylega ?ci?le do stoj?cych obok kamienic. ?ciany znajduj?ce si? w
s?siedztwie istniej?cych murów oklejono zewn?trzn? warstw? styropianu, a mi?dzy murami
pozostawiono szczelin? powietrzn?, która zapewni odpowiedni? cyrkulacj? powietrza i
odprowadzenie wilgoci.

Oto jak wygl?da?y kolejne etapy wznoszenia prezentowanego obiektu:
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Rys.3 04.01.2011 stopa
fundamentowa
gotowa do
zabetonowania.

Rys.4 12.01.2011 ?awy i stopy
fundamentowe z
bitumiczn?
izolacj? pionow?.

Rys.5 11.02.2011 - Rys.6 21.02.2011 kondygnacja parteru; strop nad parterem;
szalunek
s?upy okr?g?e w
ze sklejki na
szalunku
konstrukcji
kartonowym, s?upy
drewnianej,
podpartej
kwadratowe w
szalunku
systemowym
MEWA.

metalowymi
stemplami.

Rys.7 23.02.2011 - Rys.8 01.03.2011 zbrojenie stropu nad
?ciany klatki
schodowej;
parterem, cz???
zbrojenie ?elbetowej
stropu
?ciany w szalunku
zabezpieczona
przed
systemowym
opadami ?niegu.

HUNNEBECK.

Rys.9 23.03.2011 -

Rys.10 29.03.2011 -
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?elbetowe s?upy
oraz
gazobetonowe mury
pierwszego pi?tra.

rozszalowany strop
nad
parterem, widoczne
schody w cz??ci
handlowej
budynku.

Lokalizacja inwestycji w zwartej zabudowie ?redniowiecznego grodu wymaga?a
ograniczenia placu budowy do wymiarów absolutnie niewystarczaj?cych dla sprawnego
funkcjonowania budowy - w obr?bie ogrodzenia, poza granicami dzia?ki uda?o si? zmie?ci?
jedynie blaszany magazyn o wymiarach 3 x 4 m. W konsekwencji, biuro, szatnie dla
pracowników oraz stanowisko zbrojarskie przeniesiono na poblisk? budow? po?udniowego
skrzyd?a sanockiego Zamku, prowadzon? równie? przez kro?nie?skiego wykonawc?. Daj?cy si?
we znaki brak miejsca do sk?adowania materia?ów zmusza kierownictwo do uwa?nego
planowania dostaw, a tak?e pracy robotników - s? oni bowiem nara?eni na dodatkowy wysi?ek
fizyczny ze wzgl?du na konieczno?? r?cznego transportowania m.in. elementów zbrojenia,
szalunków, czy metalowych stempli. Brak stacjonarnego d?wigu jest szczególnie dotkliwy przy
wznoszeniu wy?szych kondygnacji. W takim przypadku, nieoceniona jest pomoc windy
budowlanej oraz d?wigów samojezdnych.

Dodatkowym utrudnieniem jest brak odpowiedniej drogi dojazdowej. Istniej?cy uk?ad
komunikacyjny obejmuje jednokierunkow? ulic? Cerkiewn? o szeroko?ci ok. 5 m oraz plac
rynku, na którym zabroniony jest ruch pojazdów o ci??arze wi?kszym ni? 5 ton. Powy?sza
sytuacja sprawia, ?e dostawy materia?ów, betonowanie lub praca d?wigu ??cz? si?
niejednokrotnie z ca?kowit? blokad? ruchu dla innych u?ytkowników - mieszka?ców okolicznych
bloków i kamienic, dostawców towarów oraz pracowników Urz?du Miasta.

Rys.11 Transport
Rys.12
metalowych stempli
Pompogruszka
przy pomocy d?wigu
podczas
samojezdnego.
betonowania s?upów
drugiego pi?tra.

Szcz??liwie, tegoroczna zima nie pokrzy?owa?a planów kro?nie?skim budowla?com i
prace posuwaj? si? zgodnie z harmonogramem. Budowa, jak mawiaj? ?yczliwi przechodnie,
"ro?nie w oczach". Miesi?c marzec zosta? zamkni?ty zabetonowaniem stropu nad pierwszym
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pi?trem oraz s?upów kolejnej kondygnacji. Gdy wraz z nadej?ciem wiosny prace budowlane
nabieraj? szybszego tempa, a efekty pracy zaczynaj? by? widoczne, warto zatrzyma? si? na
sanockim rynku i przyjrze? z bliska tej interesuj?cej budowie.

4 / 4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

