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1. INFORMACJE OGÓLNE

Kryty tor kolarski „BGś ARENA” w Pruszkowie jest najnowocześniejszym obiektem tego typu w Polsce i na świecie. Zlokalizowany jest przy
ul. Andrzeja 1, na terenie obejmującym 4,5 ha połoŜonym między korytem rzeki Utraty i istniejącą zabudową Pruszkowa. Oryginalny i nieco
futurystyczny projekt obiektu został wykonany przez pracownię WAZA Sp. z o.o. Wojciech Zabłocki i Współpracownicy. Kształt obiektu
nawiązuje do rycerskich tradycji, przypomina bowiem hełm uŜywany przez husarię.
BGś Arena to obecnie największy kryty obiekt sportowy w Polsce. Na torze będą organizowane zawody kolarskie rangi ogólnopolskiej i
międzynarodowej. Ale nie tylko - na arenie wewnątrz toru będą mogły odbywać się treningi i zawody innych dyscyplin sportowych, takich jak:
sporty walki, gry zespołowe, szermierka, a nawet hippika. Tor będzie w stanie pomieścić cztery pełnowymiarowe boiska do koszykówki lub
siatkówki. Obiekt będzie spełniał szereg funkcji socjalnych, komercyjnych, gastronomicznych. Przygotowany będzie równieŜ na
organizowanie w nim koncertów, targów, wystaw, festynów oraz innych imprez. Tu równieŜ mieści się nowa siedziba Polskiego Związku
Kolarskiego (PZKol).
Na trybunach welodromu jest 1700 miejsc siedzących z moŜliwością dostawienia kolejnych 1300.

NajwaŜniejszą częścią pruszkowskiego obiektu jest drewniany tor o długości 250m i
szerokości 7,1m, którego powierzchnia wynosi 10.000m2. Został on wykonany ze
specjalnie w tym celu sprowadzonej sosny syberyjskiej o bardzo miękkiej strukturze.
Niczym nie zabezpieczone drewno wymaga utrzymania w obiekcie specyficznego
mikroklimatu wnętrza. Tor zaprojektowany przez Ralfa Schürmanna - absolutnego
mistrza w tym fachu i wykonany przez jego firmę SportBAU Schürmann GmbH,
szczycącą się trzypokoleniowym doświadczeniem w projektowaniu i wykonywaniu
profesjonalnych torów kolarskich na całym świecie, jest jednym z najszybszych na
świecie. Specjalne, bardzo nowoczesne profilowanie toru powoduje, Ŝe zawodnicy
będą mogli rozwijać na nim prędkość nawet do 85 km/h.
Tor wykonano zgodnie z wytycznymi i przepisami International Cycling Union (UCI).

Z uwagi na specyfikę prac oraz zasady finansowania obiektów sportowych z budŜetu
państwa, zadanie zostało podzielone na dwa etapy:
I etap budowy obejmował wykonanie stanu surowego zamkniętego, tj. robót
ziemnych, fundamentów, konstrukcji Ŝelbetowej, płyty areny (bez wierzchniej
warstwy), konstrukcji stalowej dachu i jego pokrycia, wraz z instalacją odgromową,
świetlikami kopułowymi, świetlikiem liniowym w kalenicy, oraz ślusarki okiennej.
II etap budowy obejmował wykonanie instalacji wewnętrznych (wentylacji i
klimatyzacji, wododociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
niskoprądowej), sieci, prac wykończeniowych oraz drewnianego torowiska.

W dniu 3. września 2008r. miało miejsce uroczyste otwarcie toru kolarskiego
BGś Arena w Pruszkowie.

2. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

masa konstrukcji stalowej dachu - 520 t
powierzchnia pokrycia dachu - 10 800 m2
szerokość dachu - do 100 m
długość dachu - do 116,40 m
powierzchnia zabudowy - 11 500 m2
powierzchnia uŜytkowa - 15 500 m2
kubatura - 255 000 m3
najwyŜsza wysokość hali w kalenicy - 32,09 m
największa wysokość do spodu konstrukcji - 25,73 m
roboty ziemne - 48 000 m3
roboty Ŝelbetowe - 14 000m3
powierzchnia murowanych ścian zewnętrznych - 935 m2
powierzchnia okien - 1 190 m2
długość toru - 250 m
szerokość toru - 7,1 m

3. KONSTRUKCJA STALOWA DACHU TORU KOLARSKIEGO
rzut dachu hali

Konstrukcja stalowa dachu toru kolarskiego ma w rzucie kształt krzywej koszowej o promieniach 67,603 i 46,447 m, przypominającej elipsę o
średnicach 100,000 i 116,365 m. Na obwodzie zastosowano pierścień Ŝelbetowy, z półką poziomą (poziom półki Ŝelbetowej +8,95 m), na której
usytuowano podpory przegubowe wszystkich elementów stalowych konstrukcji dachu. Główny ustrój nośny dachu hali tworzą stalowe
kratowe łuki poprzeczne rozstawione co 3,00 m (rozpiętość łuków jest zmienna - od 31,11 do 100,00 m), o jednakowym promieniu równym w
osi łuków 79,300 m.

przekrój podłuŜny hali

Łuki opierają się na półce pierścienia Ŝelbetowego o przekroju poprzecznym 220 × 85 cm (poziom półki Ŝelbetowej +8,95 m, poziom łoŜysk
podporowych +9,20 m). Pierścień ten jest podparty co 3,00 m słupami Ŝelbetowymi pionowymi o przekroju 50 × 50 cm i co 9,00 m trójnogami
(zastrzałami) Ŝelbetowymi o przekroju poprzecznym 60 × 60 cm, przenoszącymi siły poziome na fundament. Elementy podpierające wykonano
z betonu architektonicznego.

przekrój poprzeczny hali

4. WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ
Wszystkie elementy konstrukcji stalowej dachu w stanie „czarnym” zostały wykonane w Wytwórni Konstrukcji Stalowych Mostostalu Puławy
SA. Połączenia spawane sprawdzono badaniami nieniszczącymi metodami VT, MT, RTG i UT. Czyszczenie konstrukcji przez śrutowanie do
stopnia czystości SA 2.5, a następnie malowanie (w tym malowanie ognioochronne dźwigarów) zostało wykonane równieŜ w halach Mostostalu
Puławy SA. Dźwigary zostały pokryte powłoką malarską składającą się z warstwy podkładowej Epinox 22 (60 ÷ 70 µm), warstwy ognioochronnej
Flame Control (120 ÷ 160 µm) i warstwy nawierzchniowej Emapur Ral 9010 (50 ÷ 60 µm). Gotowe do scalenia ponadgabarytowe części
dźwigarów dostarczano na budowę sukcesywnie. Harmonogram dostaw konstrukcji dachu był dostosowany do kolejności montaŜu.

5. MONTAś KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU HALI

MontaŜ konstrukcji stalowej moŜna było zacząć po wykonaniu konstrukcji Ŝelbetowej monolitycznej podpór i pierścienia otaczającego dach.
MontaŜ rozpoczęto od łuków poprzecznych w osi 19* od strony północnej. Następnie montowane kolejne łuki do osi 1*. W ten sam sposób
zmontowano łuki w osi 19 i następnych od strony południowej. Na końcu został zamontowany dźwigar w osi 1.

Następnie kaŜdą połówkę podnoszono dwoma dźwigami i
podpierano na centralnych podporach montaŜowych i łoŜyskach,
ustawionych na pierścieniu. Połówki łuków, zgodnie z opracowaną
technologią spawania, łączono na montaŜu, a spoiny montaŜowe
sprawdzano metodami badań nieniszczących: RTG (spoiny czołowe)
i MT (spoiny pachwinowe).

Łuki były podzielone na 2 (w osiach: 18, 18*, 19, 19*), na 4 (w osiach:
13, 13*, 14, 14*, 15, 15*, 16, 16*, 17, 17*) lub na 6 segmentów (w osiach:
1, 1*, 2, 2* ,3 ,3* ,4, 4*, 5, 5*, 6, 6*, 7, 7*, 8, 8*, 9, 9*, 10, 10*, 11, 11*, 12,
12*). Dodatkowo łuki w osiach: 1, 1*, 2, 2*, 3, 3*, 4, 4*, 5, 5*, 13, 13*, 14,
14*, 18, 18* miały 2 segmenty przypodporowe. Połówki łuków zostały
scalone w połoŜeniu „na płask” na placu montaŜowym (arena).

Łuki ustawione na podporach łączono stęŜeniami. Następnie
konstrukcję odpowiednio regulowano i pionowano łuki. Do
montaŜu dźwigarów łukowych uŜyto dźwigów o udźwigu 80 i 40t.
Roboty montaŜowe został przeprowadzone bardzo sprawnie.
Montowano dwa dźwigary tygodniowo

KONSTRUKCJA STALOWA DACHU TORU KOLARSKIEGO

Dach na części obiektu od strony północnej i południowej stanowią stropodachy o konstrukcji Ŝelbetowej. W części środkowej zastosowano
blachę trapezową T-50 grubości 0,80 mm opartą na konstrukcji stalowej. Pokrycie stanowi warstwa wełny mineralnej grubości 20cm (na
stropodachu od strony południowej 10 cm) i membrana wodoszczelna. WzdłuŜ podłuŜnej osi hali wykonano świetlik dwuspadowy o szerokości
blisko 7m i wysokości do około 5m. W przekroju poprzecznym świetlik ma postać dwuspadowego dachu na słupkach pionowych wysokości
około 1,5m. W przekroju podłuŜnym wymiary świetlika zmieniają się w sposób ciągły tworząc „grzebień” wieńczący przekrycie hali. Zadaniem
świetlika liniowego oraz dodatkowych 44 świetlików kopułowych, oprócz doświetlenia światłem naturalnym, jest równieŜ oddymianie obiektu.
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.
LICZYMY NA PAŃSTWA POZYTYWNĄ OCENĘ
I ODDANIE GŁOSU NA NASZĄ KONSTRUKCJĘ

KRYTY TOR KOLARSKI BGś ARENA W PRUSZKOWIE

CZŁONKÓW PIKS PROSIMY O WYSYŁANIE GŁOSÓW NA ADRES E-MAIL:

piks@piks.atomnet.pl

