ar tykuł

promocyjny

Innowacyjny i wydajny system budowlany

Szpital
w modułach
Indywidualny budynek, którego wykonanie polega na standaryzowanych procesach, technologiach i rozwiązaniach, to recepta wielokrotnie sprawdzonej jakości Cadolto. Przedsiębiorstwo łączy wszystkie uczestniczące branże w jedną drużynę inhouse. Wykonanie, wraz ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi, urządzeniami i wyposażeniem, odbywa się niezależnie od pogody, przy stałej kontroli jakości, prawie
w 100 proc. w nowoczesnych halach produkcyjnych w Cadolzburgu. Na placu budowy praca ogranicza się w istocie tylko do kilkudniowego montażu prefabrykowanych elementów.

Cadolto to prê¿nie rozwijaj¹ca siê firma, istniej¹ca prawie od
120 lat, z siedzib¹ w ma³ym miasteczku Cadolzburg k. Norymbergii. Znana m.in. z najwy¿szej jakoœci wykonawstwa, przemyœlanych koncepcji, indywidualnoœci, niezwyk³ego tempa realizacji
i elastycznoœci w stosunku do oczekiwañ i potrzeb klienta.
Niezwykle szybki termin realizacji dziêki modu³owemu systemowi budowy.

1.

2.

3.

Tempo dziêki modu³owemu sposobowi budowy
20 paŸdziernika 2003 r., dok³adnie 3,5 mies. po udzieleniu zlecenia, Cadolto mog³o przekazaæ kompletny oddzia³, gotowy do
funkcjonowania. Tempo to mia³o ogromne znaczenie równie¿ dla
prowadzenia skomplikowanych prac przy jednoczesnej modernizacji sali operacyjnej. By³o to mo¿liwe dziêki wysokiemu stopniowi racjonalizacji modu³owego sposobu budowania Cadolto. Bêd¹c wiod¹cym na europejskim rynku wykonawc¹ budynków gotowych
i wznoszonych systemowo, nie opuszczamy placu budowy po zrealizowaniu ca³oœci modu³u pomieszczeñ, ale realizujemy tak¿e ca³oœæ
wyposa¿enia, poczynaj¹c od podrêcznych kuchenek, poprzez systemy szaf œciennych, a¿ po nowoczesne, spe³niaj¹ce wymagania szpitalne urz¹dzenia sanitarne. Doœwiadczeni architekci, eksperci wyposa¿enia wnêtrz, rzemieœlnicy i wykwalifikowani robotnicy realizuj¹
swoje prace w zoptymalizowanych warunkach; wszyscy w jednym
miejscu, w hali fabrycznej w Cadolzburgu. Modu³y wyposa¿ono
w ca³¹ technikê budowlan¹. W przypadku oddzia³u intensywnej
opieki medycznej szpitala w Harburgu (dzielnicy Hamburga) zrealizowano np. zamówione wyposa¿enie specjalne, jak jednostki pokry-

4.

5.
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cia dachowego, przewody gazowe, czujniki po¿arowe oraz instalacja klimatyzacji. Zaleta dodatkowa: poniewa¿ ca³oœci dostarcza ten
sam podmiot, inwestorowi zaoszczêdza siê czasoch³onnych nak³adów koordynacyjnych, a pacjentom uci¹¿liwoœci w wyniku d³ugotrwa³ych prac modernizacyjnych. W przypadku projektu w Harburgu (dzielnicy Hamburga) by³o to ³¹cznie 13 modu³ów, ka¿dy o wymiarach do 18,5 x 5,5 m i ciê¿arze do 40 ton, które dostarczono
na miejsce na pocz¹tku paŸdziernika 2003 r., a nastêpnie zmontowano w ci¹gu kilku dni do stanu gotowego do u¿ytku.
6.

Doskona³a jakoœæ
Modu³owa metoda budowy Cadolto spe³nia wszelkie nowoczesne wymagania jakoœciowe z zakresu prac budowlanych
i wyposa¿eniowych. Wszelkie zastosowane materia³y budowlane
wolne s¹ od jakichkolwiek substancji szkodliwych dla zdrowia.
U¿ytkownikowi oferuje siê kompleksowo dopasowane œrodowisko pracy i ¿ycia, indywidualnie dostosowane do specyficznych
zadañ i oczekiwañ.
Najwy¿sza jakoœæ wykonawstwa budowlanego

7.

8.

Prace budowlane i wykoñczeniowe prowadzone s¹ w hali fabrycznej w zoptymalizowanych warunkach systemowych, co
oszczêdza inwestorowi uci¹¿liwych zadañ koordynacyjnych. U¿ytkownicy budynku mog¹ natychmiast przyst¹piæ do swoich badañ,
bez przeszkód spowodowanych trwaj¹cymi pracami wykoñczeniowymi. Architektura i jakoœæ wykonawstwa budowlanego obiektu
w niczym nie ustêpuje porównywalnym obiektom wznoszonym tradycyjnie. Wkrótce pierwsi u¿ytkownicy budynków, ma³e i œrednie
przedsiêbiorstwa biomedyczne, podejm¹ swoj¹ dzia³alnoœæ
w BMZ. Rozwi¹zanie, stopniowo wspierane modu³owym systemem
budowania, by³o jednym z wa¿niejszych czynników, dziêki którym
decydentom uda³o siê pogodziæ strategiczne plany rozwoju centrum i gwa³towny popyt na budynki i to z uwzglêdnieniem zasad
ekonomiki, zdrowego rozs¹dku oraz zagwarantowania jakoœci.
Funkcjonalne koncepcje
Dwuletnie skrócenie czasu budowy przy fuzji szpitali – rozwi¹ zanie budynku jako konstrukcji modu³owej typu Cadolto przy spiesza po³¹czenie dwóch szpitali w dolnosaksoñskim Melle.
Koncepcja inteligentna

9.

Fot. 1.–5. Szpital w Harburgu (dzielnicy Hamburga)
Fot. 6.–9. Szpital w Melle
Fot. 10. Centrum Bioinnowacyjne w Darmstadt
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W koñcu 2001 r. decydenci Szpitala Ewangelickiego i katolickiego Szpitala œw. Mateusza w Melle (kraj Osnabrück) podjêli decyzjê o po³¹czeniu obu instytucji. Fuzja, obiecuj¹ca jasne zalety
ekonomiczne i przynosz¹ca miastu i otaczaj¹cemu je Grögenau
wyraŸne polepszenie jakoœci us³ug medycznych, mog³a zostaæ
znacznie przyspieszona w zakresie realizacji budowlanej dziêki innowacyjnemu rozwi¹zaniu konstrukcji modu³owej przedsiêbiorstwa Cadolto z Cadolzburga. Cadolto, lider europejskiego rynku
budowli prefabrykowanych i systemowych, zrealizowa³ w ci¹gu kilku miesiêcy na terenie starego szpitala czteropiêtrow¹ stacjê opieki pielêgniarskiej wraz z oddzia³em funkcyjnym oraz kompletnym
blokiem operacyjnym. Dziêki ww. budynkom mo¿na by³o realizowaæ pe³en zakres standardowych œwiadczeñ klinicznych w jednym
miejscu, a w ostatecznej lokalizacji realizowaæ nowe roboty budowlane, bez uwzglêdniania bie¿¹cej dzia³alnoœci kliniki.

w zakresie modułowej techniki budownictwa szpitalnego

Zadanie: remont w trakcie bie¿¹cej pracy kliniki
Szpital publiczny w Harburgu (dzielnicy Hamburga) realizuje
obecnie zakrojon¹ na szerok¹ skalê modernizacjê centralnej sali
operacyjnej na I piêtrze budynku g³ównego i staje w ten sposób
przed szczególnym wyzwaniem: z jednej strony renowacja czêœci budynku, której substancja budowlana pochodzi z lat 60. i nie odpowiada ju¿ wspó³czesnym wymogom musi zostaæ przeprowadzona
niezwykle szybko, a w dodatku w trakcie bie¿¹cej pracy kliniki, z drugiej zaœ strony ca³oœæ zespo³u pomieszczeñ sali operacyjnej – sk³adaj¹cego siê z sali operacyjnej, jednostki opieki przedoperacyjnej
i operacyjnego oddzia³u intensywnej opieki medycznej – musi zachowaæ swoj¹ funkcjonalnoœæ w trakcie ca³ej fazy przebudowy, bez
przerywania zabiegów medycznych. Aby móc równoczeœnie remontowaæ oddzia³ intensywnej opieki medycznej, a zarazem zmieœciæ
siê w w¹skich ramach czasowych i kosztowych, jesieni¹ 2003 r. Resort Rozwoju Zakresu Dzia³alnoœci oraz Zarz¹dzania Projektami (dr
Faust i Markhoff) zrealizowa³ we wspó³pracy z przedsiêbiorstwem
Cadolto Klinik-Fertiggebäude GmbH & KG z Cadolzburga szyte
na miarê rozwi¹zanie modu³owe dla umieszczenia operacyjnego
oddzia³u intensywnej opieki medycznej.
Prace budowlane podczas nieprzerwanej pracy kliniki
Realizacja indywidualnej koncepcji medycznej
Do istniej¹cego budynku dobudowano na pierwszej kondygnacji oddzia³ intensywnej opieki medycznej, osadzony na konstrukcji
stalowej, wyposa¿aj¹c go w zsynchronizowan¹, falist¹ aluminiow¹
fasadê. Aby zapewniæ dojazd dla stra¿y po¿arnej, przed monta¿em
obni¿ono poziom terenu. Dwa przejœcia ³¹cz¹ oddzia³ o wielkoœci
ok. 890 m2 z ci¹giem sali operacyjnej i gwarantuj¹ w ten sposób
konieczn¹, ca³oœciow¹ funkcjonalnoœæ opieki operacyjnej. Pacjenci
maj¹ do dyspozycji 6 pokoi 1-osobowych i 6 pokoi 2-osobowych.
Zgodnie z koncepcj¹ medyczn¹, zaproponowan¹ przez w³aœciwego
ordynatora Priv.-Doz. dr. Thomasa Klösse wraz z jego kolegami
prof. dr. Hanswernerem Bause z AK Altona (LBK Hamburg) i innymi
wspó³pracownikami, stworzono dostêp do szaf œciennych pokoi ³ó¿kowych z korytarza, aby zaoszczêdziæ personelowi obs³ugi przebywania zbêdnych odleg³oœci. Planuj¹c zwyk³e i komputerowe stanowiska pracy personelu medycznego, szczególnie brano pod uwagê
bliskoœæ do ³ó¿ka pacjenta. Pomieszczenie do usuwania odpadów
pomiêdzy pokojami 1- i 2-osobowymi mo¿na zamieniæ na separatkê w taki sposób, ¿e da siê odizolowaæ jednego lub kilku pacjentów. Stworzono tak¿e oddzia³ intensywnej opieki neurologicznej
(ewentualnie opieki paliatywnej) w godnej naœladowania wspó³pracy interdyscyplinarnej (Ltd. Arzt Prof. Dr Töpper).

10.

Wszystko ju¿ w œrodku
3 grudnia 2003 r. firma Cadolto otrzyma³a zlecenie. Ogó³em 40 modu³ów, które potem stworzono w halach fabrycznych w Cadolzburg dos³ownie od zera, otrzyma³y ju¿ przy monta¿u
w Darmstadt w koñcu lutego 2004 r. wszystkie
istotne elementy wyposa¿enia: od urz¹dzeñ sanitarnych, poprzez ogrzewanie i instalacjê klimatyzacji i wentylacji, a¿ do specjalnego oœwietlenia, natrysków (zgodnie z wymaganiami BHP) i rozdzielni
energetycznych w laboratoriach. Odpowiednie
prace wykoñczeniowe na miejscu ograniczy³y siê
do po³¹czeñ systemów pomiêdzy modu³ami.
Przysz³oœciowy rodzaj konstrukcji
Wg Heiko Thoma metodê projektu, jak¹ zastosowa³ generalny wykonawca Cadolto, mo¿na
scharakteryzowaæ nastêpuj¹co: Dla wielu naszych
zleceniodawców czynnik czasu jest coraz wa¿niejszy. I w³aœnie dla szybkich dzia³añ ten rodzaj konstrukcji jest doskona³y. Jest to typ konstrukcji, który jednoczeœnie w ¿adnym stopniu nie ogranicza
elastycznoœci i swobody projektowania. Thoma:
Mogliœmy bez skreœleñ zrealizowaæ nasz¹ koncepcjê architektoniczn¹, która podkreœla optycznie ujmuj¹c¹ funkcjonalnoœæ i przejrzystoœæ. Ponadto
bezproblemowo umo¿liwia zmianê wielkoœci laboratoriów, gdyby budynek w póŸniejszym czasie,
zgodnie z planami, sta³ siê wspólnym centrum badawczym Uniwersytetu Technicznego i Wy¿szej
Szko³y Zawodowej w Darmstadt. 3

Tempo realizacji
Przypuszczalny rekord: centrum bioinnowacyjne w Darmstadt
w ci¹gu 3,5 mies. gotowe do funkcjonowania.
Krótki termin wykonania
Prawdziwe wyzwanie w zakresie czasu: w koñcu lipca 2003 r.
Biuro Architektoniczne Thoma w Darmstadt otrzyma³o zlecenie
na wykonanie najpóŸniej do koñca marca 2004 r. gotowego do
u¿ytku Centrum Bioinnowacyjnego (BIZ) o powierzchni ok. tysi¹ca metrów kwadratowych, ca³kowicie wyposa¿onej g³ównej powierzchni u¿ytkowej podzielonej na pomieszczenia laboratoryjne,
seminaryjne i biurowe.

CADOLTO POLSKA Sp. z o.o.
Ferdynand Aptazy
ul. Budowlanych 5
24 –110 Puławy Azoty
Biuro
os. Robotnicze 3
11-320 Jeziorany
tel. +48 89 718 30 93
faks +48 89 718 30 94
e-mail. f.aptazy@cadolto.com
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