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Celem inwestycji była rozbudowa Centrum Nauk Biolo-
giczno-Chemicznych (CeNT III) Uniwersytetu Warszaw-

skiego przy ul. Miecznikowa i Al. Żwirki i Wigury. Nasza 
firma brała udział w pierwszym etapie prac, który zakładał 
wzniesienie południowej części budynku pomiędzy pawilo-
nem Wydziału Radiochemii i klubem studenckim.

Dla zabezpieczenia wykopu części podziemnej budynku 
CeNT III od strony drogi zaprojektowano i wykonano tym-
czasową ściankę szczelną z grodzic stalowych GU 16-400 
o długości brusa od 8 do 11 m w łącznej ilości 886,8 m2, 
podpartą pośrednio w jednym poziomie za pomocą ko-
tew gruntowych o długościach 12 i 15 m w łącznej ilości 
432,0 mb, wpiętych w kleszcze stalowe z kształtownika 
HEB220 na całości ściany.

Wykonanie zabezpieczenia w technologii ścianki szczel-
nej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku radiochemii ze 
względu na szkodliwy wpływ drgań na istniejący budynek 
było niemożliwe. Dodatkowym problemem, z którym nasze 
biuro projektowe musiało się zmierzyć, była lokalizacja pro-
jektowanej ściany w licu budynku radiochemii. W związku 
z tym zaproponowaliśmy wykonanie zabezpieczenia palisa-
dą składającą się z pali wierconych świdrem ciągłym CFA 
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o średnicy φ400 mm o długościach od 5 do 9 m, zbrojonych 
kształtownikami o profilach HEB160, HEB200 oraz IPE240. 
Ze względu na znaczną różnicę pomiędzy poziomami po-
sadowienia fundamentów istniejącego budynku oraz nowo 
projektowanego, konieczne było wykonanie podparcia po-
średniego palisady za pomocą jednego lub dwóch rzędów 
kotew gruntowych o nośnościach od 290 do 525 kN i dłu-
gościach od 13 do 18 m. Na części zabezpieczenia kotwy 
gruntowe zostały zamocowane w kleszczach stalowych 
z kształtownika 2HEB160, na pozostałej części palisady, 
które docelowo będzie służyło jako ściana zewnętrzna czę-
ści podziemnej projektowanego obiektu, kotwy gruntowe 
zostały zamocowane pomiędzy zbrojeniem pali. Łączna 

długość wykonanych pali CFA wyniosła 1,219 mb, 
natomiast kotew gruntowych 938 mb.

Całość inwestycji dostarczyła wiele problemów 
ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo budyn-
ków, ich zróżnicowaną głębokość posadowienia, 
a także okres zimowy, w którym ujemne tempera-
tury uniemożliwiały pracę maszyn. Dla wykonania 
pali CFA beton był podawany pompą zza istnieją-
cego budynku Wydziału Radiochemii z maszyny 
stojącej po drugiej stronie.

Podczas prowadzonych robót ziemnych wyko-
rzystany był monitoring przemieszczeń pionowych 
istniejącego budynku. Zaobserwowane osiadania 
budynku nieprzekraczające 2 mm potwierdzają 
poprawność założeń obliczeniowych. W celu mi-
nimalizacji odkształceń poziomych palisady, które 
mają wpływ na osiadania budynku, przyjęto do 
analizy statycznej konstrukcji zabezpieczenia od-
działywanie parcia spoczynkowego.

Ponieważ inwestycja była prowadzona w gęstej zabudo-
wie, dla pogrążania grodzic stalowych zastosowaliśmy wi-
bromłoty ICE 18RF o wysokiej częstotliwości drgań i zerowej 
amplitudzie rozruchu wraz z ciągłym monitoringiem drgań 
sąsiedniej zabudowy podczas prowadzenia robót zabezpie-
czających wykop. Natomiast dla wykonania pali wierconych 
CFA wykorzystaliśmy palownicę firmy Bauer RTG RG16T.

Kompleksowa realizacja zabezpieczenia wykopu na pod-
stawie opracowanego przez jednostkę projektową naszej 
firmy projektu wykonawczego, wzbogaciła nas o cenne do-
świadczenia, które z powodzeniem będą mogły być wyko-
rzystane w przypadku wykonywania podobnych konstruk-
cji oporowych. 
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