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W ramach modernizacji Falochronu Zachodniego w Porcie 
Rybackim w Helu w 1995 roku wykonano ujęcie wody morskiej 
dla tworzonego wówczas fokarium Stacji Morskiej Uniwersy-
tetu Gdańskiego. Remont i przebudowa falochronu umożliwiły 
wybudowanie w jego narzucie komory ujęcia wody. Narzut ten 
wykonywano jako element filtracyjny ujęcia. Robocze ujęcie 
wody eksploatowane wcześniej „dostawione” niejako do falo-
chronu wciąż było zapychane elementami pływającymi w wo-
dzie (głównie „trawą morską”) i zapiaszczane. Ujęcie to przez 
blisko 20 lat eksploatacji działało zgodnie z założeniami, jednak 
upływ czasu oraz zastosowanie niskiej jakości stali w grodzicach 
komory ujęcia wody sprawiło, że jego stan techniczny ostatnimi 
laty uległ znacznemu pogorszeniu i ujęcie powoli przestawało 
pełnić swoją funkcję. Właściciel obiektu podjął decyzję o kom-
pleksowym remoncie i modernizacji obiektu z dodatkowym po-
większeniem wydajności pomp oraz umożliwieniu ich zdalne-

go sterowania, a także zintegrowania z dodatkowym systemem 
filtracyjnym montowanym przy samych basenach dla zwierząt. 
Celem inwestycji było również zastosowanie pomp o lżejszej 
konstrukcji zużywających znacznie mniej energii elektrycznej.

NOWE UJĘCIE WODY

W styczniu 2014 roku Uniwersytet Gdański w ramach prze-
targu na realizację robót w systemie zaprojektuj – wybuduj wy-
łonił jako wykonawcę przebudowy istniejącego ujęcia wody 
firmę NAVPRO Hydrotechnika z Gdańska. Po rozpoczęciu 
prac projektowych, których pierwszym elementem była ocena 
faktycznej możliwości istniejącej konstrukcji do modernizacji, 
okazało się, że stan grodzic komory jest skrajnie zły i nie nadaje 
się do dalszego wykorzystania. W porozumieniu z inwestorem 
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Rys. 1. Przekrój komory ujęcia wody według pierwotnego rozwiązania przedstawionego w projekcie
1 – projektowana ścianka szczelna; 2 – projektowana płyta żelbetowa; 3 – istniejąca żelbetowa ścianka szczelna; 4 – proj. pompy (minimalny poziom zatopienia 
600 mm); 5 – geowłóknina po obwodzie komory; 6 – komora wstępnego oczyszczania; 7 – projektowane kleszcze; 8 – wyposażenie według branży instalacyjnej; 
9 – instalacje elektryczne; 10 – odtworzony narzut z gwiazdobloków; 11 – istniejący narzut z kamienia łamanego; 12 – projektowana studnia rewizyjna; 13 – istnie-

jąca konstrukcja falochronu; 14 – istniejąca palisada
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podjęto decyzję o wybudowaniu nowej konstrukcji ujęcia wody 
w sąsiedztwie dotychczas istniejącego obiektu. Przyjęte zało-
żenie zapewniało także ciągłą pracę dotychczasowego ujęcia 
i odłączenie go dopiero przy rozruchu nowej konstrukcji. Elimi-
nowało to praktycznie konieczność wykonania roboczego sys-
temu pobierającego wodę bezpośrednio z Zatoki Gdańskiej, co, 
jak wynikało z poprzednich doświadczeń, było dość kłopotliwe 
ze względu na zapiaszczanie kosza ssawnego i jego zatykanie 
roślinnością wodną.

W opracowanym projekcie [4] przyjęto wykonanie podobnej 
komory z grodzic stalowej ścianki szczelnej, większej gabary-
towo, gdyż jak wynikało z dotychczasowej eksploatacji starego 
ujęcia, raz na kilka miesięcy przy czynnościach serwisowych 
nurek montujący (oczyszczający) pompy miał spore problemy 
ze swobodnym poruszaniem się wewnątrz komory. W celu zmi-
nimalizowania konieczności czyszczenia pomp przez nurka In-
westor postawił warunek opracowania (doboru) takiego zestawu 
pomp, który byłby wyposażony w system szybkiego montażu 
i podnoszenia własnym żurawikiem bądź siłownikiem hydrau-
licznym. Dodatkowo zalecił wykonanie konstrukcji nadwodnej 
wszelkich elementów zanurzonych stale w wodzie ze stali nie-
rdzewnej albo ze stali ocynkowanej, albo chronionych poprzez 
system anod. Ponadto, aby zwiększyć efektywność filtrowania 
wody, zalecono wykonanie dodatkowej komory wstępnego 
oczyszczania wyposażonej w system wymiennych, lekkich krat, 
które mogłyby na bieżąco być czyszczone przez użytkownika.

Spełniając wytyczne inwestora zaprojektowano konstrukcję 
komory podwodnej z grodzic stalowej ścianki szczelnej G62 
o długości 6 m i wymiarach zewnętrznych 2,40 × 3,50 m. Dno 
komory zaprojektowano w formie betonowego korka o grubo-
ści 1 m. Jako system pomp dobrano pompy firmy Hydro-Va-
cum z Grudziądza, wykonane z odlewu odpornego na korozję 
morską oraz trudno ścieralnego. Producent pomp zaproponował 
własne rozwiązanie szybkiego montażu pomp w postaci pro-
wadnic rurowych ze stali nierdzewnej, po których, za pomocą 
wciągarki łańcuchowej, porusza się korpus pompy. Połączenie 
pompy z rurociągiem tłocznym odbywa się poprzez szybkozłą-
cze, które dodatkowo jest doszczelniane dociskiem powodowa-
nym ciężarem pompy, wynoszącym 120 kg. 

Nadbudowę komory pomp przewidziano jako szkielet z pro-
fili stalowych poszyty obustronnie blachą nierdzewną. Podłoga 
nadbudowy, jak i wszystkie pomosty robocze, zaprojektowano 
w formie krat pomostowych ze stali nierdzewnej. Zastosowanie 
tylu elementów ze stali nierdzewnej, pomimo większych kosz-
tów na etapie budowy, umożliwią zminimalizowanie kosztów 
eksploatacji w bardzo agresywnym środowisku.

W wyborze systemu sterującego zdecydowano się na ko-
munikację zdalną, radiową bądź za pomocą systemu Wi-Fi, co 
współcześnie nie stanowi praktycznie żadnego problemu tech-
nicznego i jest niezawodne.

Przekrój konstrukcji ujęcia wody przyjęty w projekcie 
przedstawiono na rys 1.

REALIZACJA ROBÓT

Założeniem pierwotnym w realizacji początkowej fazy ro-
bót budowlanych było wykonanie ich w całości z falochronu. 

W trakcie uzgodnień dokumentacji gospodarz obiektu wyraził 
jednak obawę o to, czy w trakcie pogrążania grodzić wibrom-
łotem nie ulegnie uszkodzeniu konstrukcja falochronu poprzez 
rozchodzące się fale wibracyjne. Ostatecznie gospodarz obiektu 
zastrzegł kategorycznie, że nie zezwala na pracę wibromłota po-
stawionego na falochronie i dopuszcza jedynie możliwość pro-
wadzenia tego rodzaju prac z wody. Powodowało to bardzo duże 
utrudnienie ze względu na fakt, że po zewnętrznej stronie fa-
lochronu głębokości wody wahają się w granicach 50 ÷ 70 cm, 
co wymuszało zastosowanie pontonu o małych gabarytach, 
a zwłaszcza małym zanurzeniu, ograniczających ciężar i wysięg 
mogącego pracować na pontonie sprzętu.

W celu sprostania wyzwaniu z dostępnych na rynku jedno-
stek pływających wybrano ponton Sum o wymiarach 6 × 12 m 
i zanurzeniu około 50 cm, wyposażony w niewielką dźwigo-
koparkę. Nośność i stateczność pontonu, jak i udźwig kopar-
ki, wykluczał posadowienie na nim agregatu zasilającego młot 
wibracyjny, toteż zdecydowano się na dość karkołomną metodę 
polegającą na zasileniu wibromłota silnikiem hydraulicznym 
koparki kołowej stojącej na falochronie.

Pozwolenie na budowę uzyskano pod koniec marca 2015 
roku, a od maja 2015 przystąpiono do robót budowlanych po-
legających na rozbiórce narzutu z gwiazdobloków i kamienia 
w miejscu posadowienia nowego ujęcia (rys. 2). Po zdjęciu war-
stwy gwiazdobloków i kamienia natrafiono jednak poniżej dna 
na niezidentyfikowane przeszkody gruntowe, których koparka 
nie była w stanie wydobyć. Podjęto zatem próby oceny prze-
szkody, jej zasięgu, rzędnej zalegania itp. 

Wykorzystując zmobilizowany sprzęt oraz chcąc dokonać 
próby działania wibromłota, podejmowano próby pogrążania 
pojedynczej grodzicy w różnych miejscach. Za każdym razem 
grodzica zatrzymywała się na podobnym poziomie na rzędnej 
wynoszącej około -2,50 m. Przeszkoda kończyła się w odległo-
ści około 7 ÷ 8 m od krawędzi parapetu falochronu.

W tej sytuacji próbę zidentyfikowania przeszkody powie-
rzono ekipie nurkowej, która za pomocą płuczki zlokalizowała 
przeszkodę.

Wykonany w czerwcu 2015 roku przez firmę NEPTUN prze-
gląd konstrukcji [1] zalegającej w dnie w rejonie ujęcia wody 
morskiej poprzedzono czyszczeniem dna za pomocą płuczki 
wodnej w celu odsłonięcia zalegającej przeszkody. W wyniku 
przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że na głębokości 
70 cm poniżej istniejącego dna (około 2 m poniżej poziomu 

Rys. 2. Rozbiórka narzutu kamiennego osłaniającego falochron
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wody) zalega warstwa dużych kamieni średnicy 70 ÷ 90 cm 
stanowiących prawdopodobnie pozostałość starej konstrukcji 
falochronu. Warstwa kamieni otoczona jest betonem o nieregu-
larnym kształcie i grubości, ilość betonu zwiększa się od strony 
istniejącej komory poboru wody. Wykonanie kontrolnego otwo-
ru wiertnicą (długość wiertła 150 cm) pozwoliło określić, że 
warstwa kamienno-betonowa przekracza grubość 1,5 m. Brak 
zdecydowanych stwierdzeń i brak pewności był spowodowany 
ciągłym zapiaszczaniem miejsca, w którym prowadzono prace.

Ostatecznie fakt zalegania przeszkody, jak i jej grubość, 
potwierdzono badaniem georadarowym, którego celem było 
ustalenie miąższości przeszkody w postaci zwałowiska kamieni 
z elementami betonu [2]. Pomiary wykonano także w czerwcu 
2015 roku georadarem X3M firmy HALA do głębokości około 
5 m poniżej zwierciadła wody.

Po przeprowadzeniu badań parametrów zapisu (krok pomia-
rowy, krok pobierania próbek, rejestracji oraz wstępnego prze-
tworzenia) wybrano sześć profili georadarowych. Zarejestrowa-
ne profile poddano procesowi dostosowania, w trakcie którego 
wykonano korekcję (DC), filtrację oraz wzmocnienie sygnału, 
wykorzystując do tego celu odpowiednie oprogramowanie. Pro-
ces przetwarzania informacji miał na celu ujawnienie w geo-
radarowym zapisie falowym miąższości, jak się spodziewano, 
zwałowiska kamieni z elementami betonu.

Spośród wytworzonych sześciu profili georadarowych wy-
brano jeden reprezentatywny profil wykonany w środkowej czę-
ści obszaru i poddano go procesowi interpretacji. Wyniki doko-
nanej interpretacji przedstawiono na rys. 3.

W wyniku analizy zapisu falowego profilu georadarowego 
stwierdzono zaleganie dna morskiego na głębokości około 1 m, 
zaznaczonego na profilu kolorem żółtym. Kolorem pomarań-
czowym oznaczono spąg prawdopodobnie piasków, które od 
strony portu występują w obecności żwiru do około 5 m w głąb 
zatoki. Na głębokości od 1,5 m do około 1,8 m od powierzch-
ni wody występuje warstwa betonu lub zagęszczonego żwiru. 
Spąg tej warstwy oznaczono kolorem niebieskim. Pod betono-
wą skorupą występuje zwałowisko kamieni o miąższości około 
1,3 m zalegające od 1,8 m do głębokości 3,1 m pod powierzch-
nią wody. Spąg tej warstwy oznaczono na rysunku kolorem zie-
lonym. Przestrzeń między głazami jest wypełniona materiałem 
piaszczystym.

Wyniki badań dna spowodowały, że należało albo zmobili-
zować cięższy sprzęt do rozbiórki, przebicia się przez opisaną 
warstwę oraz wykonanie dalszych robót zgodnie z założeniami, 
co było niewykonalne z wody i spotkało się z zakazem wykona-
nia robót także od strony lądu/falochronu, albo zmienić założe-
nia przyjęte w dokumentacji.

ROZWIĄZANIE ZAMIENNE

Wobec trudności w pogrążaniu ścianki szczelnej Wykonaw-
ca Robót pozyskał opinię [3] dotyczącą rozwiązania zamienne-
go ujęcia wody morskiej. Warstwa kamieni, zalegająca poniżej 
dna, uniemożliwiła bowiem zapuszczenie stalowych brusów 
przewidzianych według projektu do wykonania konstrukcji no-
wego ujęcia wody.

W opinii zaprezentowano rozwiązanie zamienne w stosun-
ku do pierwotnego, lecz takie, które spełniało także wymaga-
nia użytkownika, zapewniało stateczność budowli, i co ważne, 
umożliwiało wykonanie robót w ramach uzyskanego pozwole-
nia na budowę.

Konstrukcje istniejące

Konstrukcję istniejącego falochronu stanowi betonowa nad-
budowa posadowiona na ruszcie z żelbetowej prefabrykowanej 
ścianki szczelnej oraz drewnianych palach o średnicy 30 cm bę-
dących pozostałością wcześniejszej konstrukcji przed jej prze-
budową w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku (rys. 4). 
Od strony zewnętrznej (od strony Zatoki Gdańskiej) konstruk-
cję falochronu osłania narzut ochronny. Ścianę osłonową tworzy 
narzut z kamiennych bloków oraz zewnętrznej warstwy gwiaz-
dobloków. Całość jest odpowiednio ukształtowana w pryzmę 
posadowioną na dnie.

Z badań dna [1], wykonanych po usunięciu fragmentu osło-
nowego narzutu kamiennego, w miejscu przewidywanego no-
wego ujęcia wody wynikało, że poniżej dna zalega warstwa 
narzutu z kamieni o zmiennej miąższości (około 1,3 m) poniżej 
warstwy betonu lub zwartego żwiru, którą tworzą głazy o śred-
nicy 70 ÷ 90 cm. Istniejące kamienie uniemożliwiają pogrążenie 
brusów stalowych nowej konstrukcji ujęcia wody.

Rys. 3. Zapis graficzny pomiaru georadarem przeszkody zalegającej w dnie
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Rozwiązanie podstawowe komory ujęcia wody

W rozwiązaniu podstawowym zawartym w projekcie bu-
dowlanym [4] przewidziano zapuszczenie brusów stalowych 
kształtujących komorę ujęcia wody, w planie o wymiarach 
3,6 × 2,1 m. Przed komorą, bezpośrednio przy ścianie z brusów, 
przewidziano posadowioną na dnie komorę wstępnego oczysz-
czania wody (rys. 1). Nad komorą ujęcia wody (powyżej zwier-
ciadła wody) przewidziano konstrukcję stalowej nadbudowy - 
rodzaj roboczej hali, przez którą przechodzą instalacje (poprzez 
pionową betonową ścianę istniejącego falochronu) do komory 
zaworów (nazywaną studnią rewizyjną) ukształtowaną w beto-
nowej nadbudowie konstrukcji istniejącego falochronu.

Z przyczyn naturalnych, wskutek zalegania w podłożu po-
niżej dna przeszkód w postaci głazów, niemożliwe było wbicie 
stalowych brusów ścianki szczelnej zgodnie z rozwiązaniem 
zawartym w projekcie budowlanym. Stąd też w opracowanej 
opinii przeprowadzono krótką analizę.

Analizując powstałą sytuację, postawiono pytanie: czy moż-
na usunąć istniejącą przeszkodę poniżej dna. Zapewne było-
by to możliwe, ale nakład pracy i koszty byłyby bardzo duże, 
a ponadto naznaczone kłopotami wykonawczymi. Rozwiązanie 
zamienne, zaproponowane w opinii, jest znacznie prostsze i zde-
cydowanie tańsze. 

Rozwiązanie zamienne komory ujęcia wody

W związku z brakiem możliwości wbicia stalowych brusów 
zaproponowano konstrukcję zamienną w stosunku do części 
podwodnej rozwiązania podstawowego.

W nowym rozwiązaniu, zamiennym, komorę tworzą także 
stalowe brusy, które jednak nie będą wbijane, lecz posadowione 
bezpośrednio w podstawie na wyrównanym z betonu podłożu na 
warstwie istniejących kamieni dawnego narzutu (rys. 5). W celu 
zapewnienia stabilności komory i całej konstrukcji w podsta-
wie brusów zastosowano płytę utworzoną z kształtowników 
stalowych tworzących sztywną ramę. Elementy ramy powiąza-
no z podstawą brusów przez zespawanie stalowymi łącznika-
mi w celu usztywnienia. Cała płyta (rama) i podstawa brusów 
będą zabetonowane, tworząc swoisty fundament w miejscu 
posadowienia. Utworzona komora będzie zabezpieczona przed 
możliwością ewentualnego przemieszczenia, na skutek oddzia-
ływania falowania, przez ponowne ułożenie narzutu ochronnego 
z kamieni i gwiazdobloków, zwłaszcza z obu bocznych ścian 
komory, a także bezpośrednio przed komorą na wysokość wy-
nikającą z kształtu pryzmy ochronnej narzutu ukształtowanej 
wzdłuż istniejącego falochronu.

Należało także mieć na uwadze odpowiednie usztywnienie 
w strefie korony brusów komory (szczególnie w narożach), aby 
wyeliminować możliwe odkształcenia konstrukcji stalowej, 

Rys. 4. Przekrój falochronu przed podjęciem robót
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zwłaszcza przy jej stawianiu, to jest przemieszczaniu (dźwi-
giem) z pontonu na uprzednio przygotowane dno.

Nadbudowa komory w części nadwodnej pozostaje jak 
w rozwiązaniu podstawowym przedstawionym w projekcie bu-
dowlanym [4].

Siła oddziaływania morza jest znaczna. Rozważając prze-
krój zabezpieczenia falochronu wyraźnie widoczna jest zwarta 
i masywna konstrukcja zabezpieczająca z narzutu kamiennego. 
W projekcie budowlanym [4] zawarto informację o odtworzeniu 
narzutu kamiennego oraz gwiazdobloków wokół nowej komory. 
Jest to szczególnie istotne ze względu na zapewnienie statecz-
ności konstrukcji w aspekcie stabilizacji płyty oraz osłony samej 
komory. Prace przy odtwarzaniu narzutu należało wykonywać 
szczególnie starannie.

W opinii zalecono także, aby w nowej zamiennej wersji 
konstrukcji komory przestrzeń między nową komorą a ścian-
ką szczelną istniejącego falochronu wypełnić materiałem ka-
miennym o granulacji tłucznia i zbliżonych do niego wielkością 
drobnych bloczków kamiennych.

Należałoby zwrócić szczególną uwagę na usztywnienie 
korony komory poprzez zastosowanie w narożnikach rozpór 
z kształtowników stalowych, nawet z ich świadomym prze-

sztywnieniem. Zaproponowano zastosowanie narożnych słu-
pów (pal z dwóch brusów) w komorze ujęcia wody oraz ich za-
betonowanie (po ustawieniu komory wraz z płytą), co wzmocni 
sztywność konstrukcji.

Niezależnie od zmiany konstrukcji nowe rozwiązanie, za-
mienne, z konieczności zmniejsza wysokość komory o około 
1 m. Pobór wody w komorze odbywać się będzie na głębokości 
około 1,5 m poniżej średniego zwierciadła wody. Nie ma jednak 
obawy, że nawet przy niskim poziomie wody lub zalodzeniu po-
wierzchni w poziomie zwierciadła wody pobór wody może być 
utrudniony. Występuje jedynie konieczność okresowego czysz-
czenia komory wstępnego oczyszczania z piasku, który może 
odkładać się na dnie.

Budowla zabezpieczenia istniejącego falochronu jest w całości 
konstrukcją jednolicie zwartą. Oznacza to, że obok masywnego 
narzutu kamiennego, przed jego podstawą, konstrukcja falochro-
nu jest stosunkowo lekka i nie może samodzielnie przeciwstawiać 
się miejscowym warunkom sztormowym, co w efekcie zweryfi-
kowano w naturalnych warunkach użytkowania falochronu.

W zamiennym rozwiązaniu zmianie uległoby posadowie-
nie konstrukcji komory ujęcia wody. Konstrukcja komory 
o kształcie w planie jak w projekcie budowlanym (określanym 

Rys. 5. Przekrój komory ujęcia wody według rozwiązania zamiennego
1 – projektowana ścianka szczelna; 2 – projektowana płyta żelbetowa; 3 – istniejąca żelbetowa ścianka szczelna; 4 – projektowane pompy (minimalny poziom 
zatopienia 600 mm); 5 – geowłóknina po obwodzie komory; 6 – komora wstępnego oczyszczania; 7 – projektowane kleszcze; 8 – wyposażenie według branży 
instalacyjnej; 9 – instalacje elektryczne; 10 – odtworzony narzut kamienny; 11 – istniejący narzut z kamienia łamanego; 12 – projektowana studnia rewizyjna; 
13 – istniejąca konstrukcja falochronu; 14 – istniejąca palisada; 15 – istniejąca przeszkoda gruntowa; 16 – projektowany ruszt wsporczy; 17 – projektowany narzut 

z gwiazdobloków i kamienia łamanego; 18 – projektowany trap zejściowy
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dla rozróżnienia w niniejszej opinii jako podstawowy) byłaby 
posadowiona na płycie (ramie) z kształtowników stalowych 
(z usztywnieniem i połączeniem podstawy elementów komory 
z płytą) i ustawionych na dnie na wyrównanym podłożu oraz 
zabetonowana. 

Całość, po wykonaniu, będzie osłonięta ochronnym narzu-
tem kamiennym, odłożonym wcześniej w celu wykonania robót.

W zaproponowanym rozwiązaniu zamiennym w istocie 
zmienia się sposób posadowienia komory ujęcia wody. W miej-
sce posadowienia wgłębnego (poprzez wbicie poniżej dna stalo-
wych brusów) proponuje się posadowienie bezpośrednie na dnie 
przez zastosowanie płyty (stalowej ramy z kształtowników), 
która będzie oparta na betonowym podłożu wyrównującym 
miejsce posadowienia konstrukcji nad zalegającymi poniżej dna 
głazami. Płyta po jej ustawieniu na dnie (wraz z komorą) będzie 
ostatecznie zabetonowana.

Podczas realizacji robót należy zwrócić uwagę na zastoso-
wanie usztywnienia konstrukcji stalowej komory wraz z ele-
mentami rusztu poziomej płyty. Przy podnoszeniu konstrukcji 
bowiem powinna ona być sztywna i stabilna. Oczywiste jest, 
że wykonawca musi dysponować odpowiednim w stosunku do 
ciężaru konstrukcji dźwigiem. Nadto prace powinny być reali-
zowane w dobrych warunkach pogodowych i trwać możliwie 
krótko.

Przed ustawieniem konstrukcji podwodnej komory ujęcia 
wody należy wcześniej wyrównać, przy pomocy nurków, pod-
łoże poprzez zabetonowanie płaszczyzny w miejscu posado-
wienia konstrukcji. Zapewne trzeba będzie po ustawieniu kon-
strukcji dokonać dodatkowo miejscowych korekt (podłożenia 
podkładek) przy osadzeniu konstrukcji rusztu z kształtowników 
stalowych. Po właściwym spoziomowaniu tego rusztu można 
metodą betonowania podwodnego zabetonować powierzch-
nię wyznaczoną przez kształtowniki poziomego rusztu płyty 
usztywniającej.

Płyta z kształtowników stalowych stanowi istotny element 
stabilizujący całość konstrukcji. Stąd też ważne jest, aby stalo-
we brusy komory były połączone z elementami płyty w sposób 
sztywny jeszcze przed zabetonowaniem płyty po jej ustawieniu 
na dnie.

Zaproponowane w opinii rozwiązanie zamienne konstrukcji 
ujęcia wody umożliwiło zachowanie założeń oraz znaczną część 
rozwiązania z projektu budowlanego i mogło być realizowane, 
gdyż nie zmienia przyjętych w projekcie ustaleń, szczególnie 
lokalizacji i zagospodarowania w planie.

W świetle powyższych okoliczności, a zwłaszcza niezmie-
nionego zagospodarowania obiektów inwestycji, przy różnicy 
w sposobie posadowienia konstrukcji komory ujęcia wody, za-
danie to w wersji zamiennej można było realizować na podsta-
wie uzyskanego pozwolenia na budowę.

Przed przystąpieniem do robót należało jednak opracować 
dokumentację uzupełniającą (aktualizację) do projektu budow-
lanego (także w innych branżach, jeśli zmiana posadowienia 
komory implikowała zmiany w instalacjach, ale nadal tylko we-
wnątrz konstrukcji określonej w projekcie budowlanym).

Dokumentacja zamienna powinna być dodatkowo opatrzona 
oświadczeniem projektanta, że proponowane zmiany są zmiana-
mi nieistotnymi.

Proponowane rozwiązanie, zamienne, dotyczy bowiem in-
nego sposobu posadowienia konstrukcji i nie zmienia funkcji 
oraz gabarytów budowli określonych w projekcie budowlanym.

KOREKTA POSADOWIENIA
KONSTRUKCJI UJĘCIA WODY

Ostatecznie, w porozumieniu z Inwestorem wprowadzono 
zmiany w dokumentacji. Po analizach materiałów zdecydowa-
no się na posadowienie konstrukcji komory bezpośrednio na 
przeszkodzie, stabilizując ją dodatkowo rusztem z profili stalo-
wych połączonych betonem z przeszkodą. Zgodnie z zalecenia-
mi opinii wykonano projekt zamienny ujęcia wody morskiej na 
potrzeby Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego w Helu.

Zaproponowane rozwiązanie umożliwiło wykorzystanie 
większości sprefabrykowanych już do pierwotnego rozwiązania 
elementów, co pozwalało również zaoszczędzić sporo czasu.

We wrześniu 2015 roku rozpoczęto prefabrykację zaktuali-
zowanej komory (rys. 6) i rusztu, który w listopadzie przewie-
ziono drogą lądową na falochron w Helu, gdzie prace były kon-
tynuowane (rys. 7).

Ze względu na porę roku (jesień) operacja posadowienia 
konstrukcji wymagała kilkudniowego „okienka pogodowego” 
ze spokojnym stanem morza. Ostatecznie operację posadowie-
nia komory i rusztu udało się przeprowadzić dopiero w dniach 
8-10 grudnia 2015 roku.

Rys. 6. Prefabrykacja na lądzie konstrukcji komory ujęcia wody

Rys. 7. Uzupełniające prace przy prefabrykacji
(na falochronie) konstrukcji komory ujęcia wody
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Samo posadowienie konstrukcji (rys. 8) poprzedzono pod-
czyszczeniem miejsca osadzenia z piasku i luźnych kamieni, 
które do maja 2015 zdążyły osunąć się z sąsiadującego narzutu. 
Po dwóch dniach pracy ekip nurkowych udało się wygrodzić 
czystą kwaterę, na której 10 grudnia 2015 roku posadowiono 
ruszt stalowy wraz z komorą (rys. 9), a także wylano warstwę 
betonu łączącego i stabilizującego całą konstrukcję. Problemem 
okazały się nierówności stropu przeszkody w dnie, które wymu-
siły przesunięcie konstrukcji około 2 m w stronę wody wzglę-
dem pierwotnie planowanej, co powodowało istotne odstępstwo 
od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Pompy i wyposażenie komory zamontowano w całości do 20 
stycznia 2016 roku (rys. 10). Całkowity rozruch obiektu zakoń-
czono we wrześniu 2016 roku, natomiast procedurę pozwolenia 
na użytkowanie obiektu zakończono w październiku 2016 roku.

W trakcie pierwszych tygodni pracy obiektu zaobserwowa-
no kilka defektów i nieprzewidzianych wcześniej problemów 
wymagających poprawek bądź wprowadzenia dodatkowych 
rozwiązań, ulepszeń.

PODSUMOWANIE

Pomimo obsypania konstrukcji kamieniem i obłożeniem 
warstwą gwiazdobloków do wnętrza komory wciąż przedosta-
wały się elementy roślinności wodnej, co powodowało czasowe 
zapychanie pomp. Po ocenie rzeczywistej efektywności zdecy-
dowano się na wprowadzenie dodatkowego kosza filtracyjnego 
zamontowanego wokół pomp, wykonanego z perforowanej bla-
chy nierdzewnej o małych oczkach. Lokalizacja tego elementu 
konstrukcji wewnątrz komory dodatkowo umożliwiała czysz-
czenie krat w bezpiecznych warunkach niezależnie od warun-
ków pogodowych.

Przesunięcie konstrukcji o 2 m w stronę wody spowodowało 
konieczność zastosowania bezpiecznego trapu dojściowego do 
komory (rys. 11), a także wykonania podestów i poręczy robo-
czych dla obsługi obiektu, gdyż odwodna ścianka konstrukcji 
w trakcie zachodnich sztormów regularnie zalewana jest falami. 
Obecna eksploatacja obiektu wskazuje na poprawność zastoso-
wanych rozwiązań.

Przeszkody w podłożu, rozpoznane we wstępnej fazie robót, 
wymusiły zmianę w sposobie posadowienia konstrukcji ujęcia 
wody. Nie jest to proste zagadnienie zamiennego posadowienia 
budowli, a więc najważniejszego jej fragmentu, w akwenie przy 
zmiennym i dynamicznym oddziaływaniu morza, szczególnie 
gdy, przy rozpoczętych pracach i dokonanych przygotowaniach 
aktualna sytuacja wymusza podjęcie określonych zamiennych 
decyzji i rozwiązań.

Trzeba podkreślić, że nowe rozwiązanie, zamienne, opraco-
wano w ramach uzyskanego już pozwolenia na budowę wyda-
nego dla wersji pierwotnej. Oznacza to, że rozwiązanie zamien-
ne nie stanowiło istotnej zmiany w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego, co pozwoliło w krótkim czasie na kontynuację 
rozpoczętych robót. Ponadto, co istotne, w nowym rozwiązaniu 
wykorzystano większość sprefabrykowanych fragmentów kon-
strukcji przygotowanych do pierwotnego rozwiązania.

Wszystkie trudności i dokonane zmiany bądź modyfikacje, 
wprowadzone w stosunku do pierwotnego rozwiązania, wyni-
kające z innych niż zakładano warunków podłoża, mogły być 

Rys. 8. Posadowienie konstrukcji komory ujęcia wody

Rys. 9. Ustawienie komory ujęcia wody wraz ze szkieletem rusztu nadbudowy

Rys. 10. Zamontowana instalacja pompowa

Rys. 11. Wykonane ujęcie wody morskiej
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wprowadzone i stosunkowo szybko wdrożone dzięki pozytyw-
nej współpracy zainteresowanych tą instalacją osób. 

Wszystkie wymienione aspekty umożliwiły ostatecznie 
osiągnięcie celu mimo nieoczekiwanych trudności, które poja-
wiły się podczas prowadzenia robót.
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