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„Isozaki Atea” jest przedsięwzięciem niejednorodnym w zdewastowanym obszarze 
Uribitarte przylegającym do Muzeum Guggenheima w Bilbao. Zostało ono zaprojektowane 
przez wybitnego japońskiego architekta Arata Isozaki. Projekt ponownej zabudowy tego 
obszaru rozwiązuje waŜny problem urbanistyczny, 14-to metrową róŜnicę w poziomach nie 
pozwalającą ludziom na piesze poruszanie się pomiędzy ulicami i atrakcyjnym brzegiem 
rzeki.  By umoŜliwić szybką budowę została wybrana przez wykonawcę nowatorska 
konstrukcja składająca się ze stalowych słupów i betonowych stropów. 
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1. Uzyskane efekty 

� 77 000 m2 powierzchni uŜytkowej w sercu Bilbao. 

� Dwa wieŜowce o wysokości 82 m. 

� 5 innych mniejszych budynków. 

� Obszar przeznaczony dla pieszych z ciągiem schodów o szerokości 35 m. 

� 22 kondygnacje z 317 mieszkaniami, sklepy, biura, 783 miejsca parkingowe i obszary do 
uŜytku publicznego. 

� UŜycie nowatorskich słupów stalowych, Ŝelbetowych stropów, by przyśpieszyć proces 
budowy. 

� Czas montaŜu konstrukcji: 11 miesięcy. 

� MontaŜ jednej kondygnacji w 1 tydzień. 

� 1 800 ton konstrukcji stalowej wykonanej z kształtowników gorąco walcowanych. 

 

 

 

 
Rys. 1.1 Widok placu budowy pod koniec wznoszenia konstrukcji (lipiec 2006) 
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2. Punkt widzenia wykonawcy 

Eduardo Galnares, UTE URIBITARTE 

Wykonanie montaŜu mieszanej konstrukcji stalowo – betonowej zabrało 11 miesięcy.  
MoŜliwe było wykonanie kompletnej kondygnacji (800 m2 powierzchni uŜytkowej) w ciągu 
jednego tygodnia z dwóch powodów: 

� UŜycie specjalnego deskowania, które skróciło czas potrzebny do wykonania 
poszczególnych stropów. 

� UŜycie słupów o długości 10,5 m.  Połączenie pomiędzy słupami i stropem wykonano za 
pośrednictwem prostej płyty głowicowej i łączników montaŜowych spawanych do 
słupów w czasie wykonywania warsztatowego (patrz Rys. 2.1.  Wzniesienie konstrukcji 
wymagało tylko krótkiego czasu, a szybki montaŜ słupów zwalniał dźwigi do innych 
prac.  Po wzniesieniu słupów moŜna było wykonać końcowe połączenia techniką 
spawania. 

Te dwa czynniki pozwoliły na uzyskanie Ŝądnego stopnia uprzemysłowienia i prefabrykacji, 
co zmniejszyło zakres prac na placu budowy znacznie przyśpieszyło wzniesienie budynków. 
 

 

  

  
 

Rys. 2.1 Etapy wznoszenia słupów i wykonania ich połączeń – uzupełnienie wcześniejszych 
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uwag 

 

Do zabezpieczenia przeciwpoŜarowego uŜyto niepalnych płyt okładzinowych, tak by spełnić 
wymagania krajowe.  Płyty okładzinowe są łatwe w montaŜu, są wkomponowane w ściany 
zewnętrzne pomieszczeń i w ścianki działowe. 
 

3. Punkt widzenia architekta 

Diego Martín, Architekt, BOMA S.L. 

Całe przedsięwzięcie to dwa place budowy; “Depósito Franco” jest częścią istniejącej 
konstrukcji z czterema kondygnacjami podziemnymi. Zostały one pozostawione jako parking 
samochodowy, a nowa konstrukcja powstała na górze, tworząc dwa ustroje konstrukcyjne 
o róŜnych układach, w których nie pasował rozstaw słupów..  Łącznik tych dwóch ustrojów to 
spręŜony strop betonowy uŜyty wspólnie z Ŝelbetowymi słupami i fundamentami poniŜej..  
Z tej przyczyny podstawowym wymaganiem była lekkość, a konstrukcja stalowa pomogła 
w uzyskaniu Ŝądanego minimalnego cięŜaru tak by uniknąć przeciąŜenia konstrukcji 
fundamentów. 

Drugi plac budowy, obok “Depósito Franco”, mieści dwie nowo wybudowane kondygnacje 
podziemne na fundamentach palowych, na których to wybudowano wieŜowce i ciąg schodów. 

By zapewnić stateczność wybrano rozwiązanie z centralnym trzonem betonowym.  Jest on 
utworzony przez ściany szybów windowych i połączony jest z najbliŜszymi słupami fasady 
tworząc zespolony stalowo-betonowy trzon centralny. 

 

 

 
Rys. 3.1 Betonowy trzon centralny nowej konstrukcji. 

UŜyto głównie stropów zbrojonych jednokierunkowo, tam gdzie geometria stropu była bardzo 
nieregularna konieczne było zastosowanie sztywnego zbrojenia betonu. 
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Na wieŜowce wybrano dwa typy konstrukcji.  Do trzeciej kondygnacji uŜyto Ŝelbetu, 
powyŜej, dla kondygnacji mieszkalnych, zastosowano słupy stalowe.  Pokazane jest to na 
Rys. 3.1. 

 

 
 

Rys. 3.2 śelbet i stalowe słupy jako część tej samej konstrukcji. 

Połączenia pomiędzy słupami a stropem wykonano przez wspawanie krótkich profili 
stalowych do kolumn, które przenoszą obciąŜenia ścinające z Ŝeber Ŝelbetowej płyty 
stropowej 

 

 

 
Rys. 3.3 Połączenie pomiędzy stalowymi słupami a Ŝelbetowymi stropami. 

Słupy mają długość 10,5 m (co odpowiada trzem kondygnacjom) i wykonane są ze stalowych 
kształtowników gorąco walcowanych.  W niŜszych kondygnacjach są one wzmocnione 
nakładkami pomiędzy oboma półkami, tworzącymi przekrój skrzynkowy.  Nie było to 
potrzebne w słupach w wyŜszej części, i uŜyto samych dwuteowników szeroko stopowych 
HE.  Zastosowanie słupów stalowych zaoszczędziło istotnie czas poświecony na wzniesienie 
budynku poniewaŜ montaŜ słupów prowadzono z wyprzedzeniem, przed betonowaniem 
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stropów, tylko jeden raz na trzy tygodnie.  Całkowita szybkość budowy to jedna kondygnacja 
(800 m2) tygodniowo. 

Inną zaletą uŜycia słupów stalowych była ich mniejsza powierzchnia w porównaniu ze 
słupami betonowymi.  W mieszkaniach róŜnica ta jest kluczowa ze względu na właściwe 
rozplanowanie przestrzeni wewnętrznej. 

4. Zespół projektowy 

Właściciel: IBAIBIDE, S.A.  – Vizcaína de Edificaciones. 

Architekt:  Arata Isozaki & Associates 

Architekci współpracujący: I.  Aurrekoetxea eta Bazkideak, S.L. 

InŜynier - konstruktor: Brufau, Obiol, Moya & Ass, S.L. 

Konstrukcja: UTE URIBITARTE (DRAGADOS – FONORTE) 

Konstrukcja stalowa: Goros, S.L. 

Fundamenty: Cimentaciones Abando 

Instalacje: Estudi dárquitectura G.L. 

Doradca w sprawie ścian 
kurtynowych: 

Institut Für Fassadentechnik FFM 

 

Autorzy dziękują za współpracę panu Eduardo Galnares, UTE URIBITARTE, w dostarczeniu 
informacji i wszystkich rysunków zamieszczonych w tym opracowaniu. 
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