
PROJEKT BUDOWLANY modernizacji i usprawnienia
systemu odwodnienia nasypu budynku Nadszañca K2

Lokalizacja: Nadszaniec K2 bastionu VII w Zamoœciu,ul.£ukasiñskiego

1. Opis przedmiotu opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i modernizacja
odwodnienia dachu ziemnego na nadszañcu K2 bastionu VII.
Wykonywane dotychczas wysi³ki zwi¹zane z prawid³owym odwodnieniem
nie przynios³y oczekiwanych skutków.
Liczne przecieki w górnej kondygnacji budynku wystêpowa³y mimo szeregu
przeprowadzonych remontów dachu. Byæ mo¿e jest to zwi¹zane z wyrywkowym
i doraŸnym charakterem tych dzia³añ. Mo¿e przyczyn¹ niepo¿¹danych efektów
jest nieodpowiednia jakoœæ materia³ów lub niestarannego wykonawstwa.

Na zlecenie Inwestora w niniejszym opracowaniu przyjêto jedn¹
z najnowszych technologii wykonywania tego typu prac na dachu ziemnym.
Zabytkowy charakter obiektu i jego elementy historycznego odwodnienia
podsuwaj¹ w pierwszym odruchu, wykorzystanie istniej¹cych rzygaczy
do wykorzystania ich w projektowanej modernizacji systemu odwodnienia.

Za³o¿enie to zosta³o przedstawione w szczegó³ach na spotkaniu roboczym
w dniu 22.02.2011 r. w siedzibie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Notatka s³u¿bowa z tego spotkania jest za³¹czona w dalszej czêœci
niniejszego opracowania. Po uzyskaniu wstêpnej akceptacji ze strony WKZ
oraz przedstawiciela Inwestora, wykonano niniejsze opracowanie.

2. Opis stanu istniej¹cego.

Obiekt powsta³ w drugiej i trzeciej dekadzie XIX w. Do roku 1939 posiada³
drewniany dach, który sp³on¹³ na pocz¹tku II wojny œwiatowej.
Odtworzenie dachu wraz z nasypem mia³o miejsce w 1974 r. Wtedy wykonano
¿elbetow¹ konstrukcjê stropodachu i wykonano nasyp ziemny.
Zapewne stropodach ten otrzyma³ hydroizolacjê z dwóch warstw papy na lepiku
asfaltowym.
Konstrukcja pe³ni¹ca rolê odci¹¿enia istniej¹cych sklepieñ, by³a wykonana
z p³yt ¿elbetowych u³o¿onych na ¿elbetowych belkach i podci¹gach o znacznych
przekrojach pozostawiaj¹c przestrzeñ pomiêdzy nimi, a istniej¹cymi
sklepieniami ceglanymi. Przestrzenie te z perspektywy czasu s¹ korzystne
dla monitorowania i ew.konserwacji.

W ostatnich latach XX w i pocz¹tku XXI w wykonywano czêœciowe
remonty hydroizolacji dachu ziemnego, z wykorzystaniem lepików
asfaltowych i folii PE. Niestety prace te prowadzono na niewielkich
fragmentach dachu nasypu ziemnego.

W roku 2010 zakoñczono remont zwi¹zany z adaptacj¹ budynku
nadszañca na cele kulturowo-dydaktyczne. W ramach tego remontu
wykonano warstwy hydroizolacyjne we fragmentach nasypu zwi¹zanych
z wykonywaniem wylotów potern i pochylni na dach nadszañca
z II kondygnacji. W tym roku tak¿e Inwestor ju¿ sygnalizowa³ œlady
wilgoci i wody na sklepieniach II kondygnacji. Woda ta pojawia³a
siê tak¿e poni¿ej, na parterze.
Przecieki te by³y tak¿ zauwa¿one z okazji wizji lokalnej zwi¹zanej
z rozpoznaniem wykonywanym do niniejszego opracowania.
Sytuacja ta Ÿle wp³ywa na eksploatacjê obiektu i jego elementy
konstrukcyjne. W kilku miejscach widoczne jest ods³oniêtê,
skorodowane zbrojenie (tzw.otulina) belek konstrukcyjnych stropodachu.

Odwodnienie dachu nadszañca w obecnej chwili jest realizowane poprzez
szereg otworów w murku attykowym, obrobionym blach¹. Woda opadowa
poprzez te otwory przedostaje siê na gzyms blaszany i sp³ywa
bezpoœrednio na pochy³e œciany elewacyjne.
Istniej¹ce elementy rzygaczy kamiennych s¹ wy³¹cznie elementem
historycznym, pe³ni¹cym funkcje estetyczne. Niektóre z nich s¹
w czêœci zniszczone i wymagaj¹ uzupe³nieñ kamieniarskich.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e istniej¹cy nasyp ziemny na stropodachu nadszañca
jest wykonany w oparciu o historyczne przekazy i stanowi pochy³¹
p³aszczyznê w kierunku zachodnim. Od strony po³udniowej, wschodniej
i pó³nocnej jest usypany wyprofilowany wa³ ziemny - p.rysunek.
Istniej¹ce formy ziemne nale¿y odtworzyæ po realizacji robót
wynikaj¹cych z niniejszego opracowania.
Dotyczy to tak¿e istniej¹cej stalowej balustrady od strony zachodniej,
i wyposa¿enia ruchomego (armaty itp) które nale¿y przywróciæ
na istniej¹ce miejsce.
Na ca³oœci nasypu ziemnego porasta zieleñ trawnikowa.

3. Opis przyjêtego opracowania.

Ze wzglêdu na ograniczone œrodki finansowe przyjêto wykonanie
nowych warstw ochronnych i hydroizolacyjnych w pasie 3.0 - 4.0 m
wzd³u¿ œcian elewacyjnych. Chocia¿ celowym by³oby wykonanie tych
prac na ca³oœci powierzchni stropodachu nadszañca.

3.1. W pierwszej kolejnoœci nale¿y usun¹æ istniej¹ce wyposa¿enie - armaty,
oraz balustradê stalow¹ zamocowan¹ do betonowych podstaw. Elementy
te mog¹ byæ przesuniête w stronê œrodka stropodachu, gdzie nie bêd¹
wykonywane ¿adne prace ziemne.

3.2. Ziemiê zwan¹ humusem, a wiêc warstwê ok. 30 cm nale¿y usun¹æ
i magazynowaæ na wolnych p³aszczyznach stropodachu, pamiêtaj¹c
aby nie obci¹¿aæ stropu w jednym miejœcu.

3.3. Podobnie nale¿y usun¹æ ziemiê budowlan¹ ku œrodkowi dachu. Jednoczeœnie
zaleca siê t¹ warstwê poddaæ oczyszczeniu - przesianiu przez sita
w celu usuniêcia z niej fragmentów gruzu i zanieczyszczeñ nagromadzonych
przez dziesi¹tki lat - gruz, kamieñ szk³o, fragmenty stalowe itp.
Odpady te nale¿y bezwzglêdnie usun¹æ z dachu nadszañca.

W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e w wyniku przyjêtego rozwi¹zania
i wykonania opaski rynnowej nieznacznie zmniejsza siê kubatura
docelowego nasypu w stosunku do istniej¹cego. Ocenia siê, ¿e dotyczy
to ok. 0.6- 1.2% istniej¹cego nasypu ziemnego. Tak¿e nie nale¿y siê
wstrzymywaæ z zachowaniem ca³oœci masy ziemnej i czêœæ jej usun¹æ
w postaci gruzu i odpadów.

3.4. Przed wykonaniem warstwy hydroizolacyjnej nale¿y powierzchnie œcian
attykowych i powierzchnie poziome stropów oczyœciæ do jednolitej,
stabilnej powierzchni.
Rozwi¹zania dotycz¹ce wykonania hydroizolacji podano w oparciu
technologiê firmy BAUCHEMIE (www.mc-bauchemie.pl) i nale¿y
je traktowaæ jako przyk³adowe.

Po oczyszczeniu powierzchni, nierównoœci nale¿y uzupe³niæ mas¹ systemow¹
wykonuj¹c wyoblenia styków œciany ze stropem za pomoc¹ fasety mineralnej
i produktu Oxal SPM.
Po odpowiednim czasie zagruntowaæ impregnatem o nazwie Nafuflex GIP.
Jest to pow³oka gruntuj¹ca powierzchnie przed naniesieniem izolacji.
Po zagruntowaniu pod³o¿a nale¿y aplikowaæ Nafuflex 2K w dwóch warstwach.
Pomiêdzy pierwsz¹, a drug¹ warstw¹ nale¿y na ca³ej powierzchni wtopiæ
siatkê Nafuflex 25NF z zak³adem przy krawêdzi -min. 10 cm.

3.4. Wykonan¹ warstwê Nafuflex z siatk¹ nale¿y chroniæ przed ewentualnymi
uszkodzeniami mechanicznymi podczas np.: zagêszczania gruntu przy pomocy
tkaniny technicznej min. 120g/m2 klejonej do ostatniej warstwy izolacji.

Po wyschniêciu w.w. warstw mo¿na przyst¹piæ do po³o¿enia maty filtracyjnej
tzw. folii kube³kowej np. Optigrun Meander wysokoœci 6.0 cm. stosuj¹c
odpowiedni zak³ad. Mata powinna umo¿liwiaæ swobodny przep³yw wody
i jednoczeœnie pozwalaæ na gromadzenie wody w ich kube³kach.
Wy³o¿on¹ powierzchniê mat¹ filtracyjn¹ nale¿y pokryæ geow³óknin¹
ch³onno-ochronn¹ np. Optigrun typ RMS 300.

3.5. Na wykonane warstwy - p.rysunek - przy œcianie attykowej nale¿y wysypaæ
warstwê ok. 5.0 - 10.0 cm keramzytu pod u³o¿enie poszczególnych elementów
korytek betonowych. Korytka te nale¿y uk³adaæ luzem, zsuniête
i z odpowiednimi spadkami (rys.nr 2.). Na œcianki tych korytek nale¿y
wy³o¿yæ geow³ókninê ch³onno-ochronn¹ j.w. Szczelinê pomiêdzy u³o¿onymi
korytkami i œcian¹ attykow¹ nale¿y wype³niæ keramzytem - p.rys.nr 4 i 5.

3.6. Na tak przygotowane warstwy mo¿na uk³adaæ przesian¹ i oczyszczon¹ ziemiê
budowlan¹ - warstwami, delikatnie zagêszczan¹.
Jak wspomniano nale¿y zachowaæ istniej¹cy profil nasypu wa³u.
Jako ostatni¹ warstwê nale¿y zastosowaæ humus od³o¿ony na pocz¹tku prac,
stosuj¹c geokratê na stromych nachyleniach wa³u ziemnego - p.rys. 2.

3.7. Zalecenia i uwagi koñcowe.

W trakcie wykonywania prac kierowaæ siê nale¿y zaleceniami zawartymi
w niniejszym projekcie oraz przestrzegaæ re¿imów technologicznych
zawartych w instrukcjach technicznych stosowanych materia³ów, opracowanych
przez Producenta.
Prace wykonawcze prowadziæ pod kierunkiem osoby uprawnionej z zachowaniem
przepisów BHP i zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹ i instrukcjami
technologicznymi.
Roboty winny podlegaæ sta³ej kontroli. Wymagany jest ka¿dorazowy odbiór
miêdzyetapowy prac zanikaj¹cych oraz poszczególnych warstw pow³ok.
W przypadku, gdyby pojawi³y siê w trakcie wykonawstwa, jakiekolwiek
rozbie¿noœci, wymaga siê ka¿dorazowo skonsultowania rozwi¹zañ.
Nadzór nad technologi¹ prowadzonych prac winien byæ sprawowany równie¿
przez przedstawiciela stosowanych systemów materia³ów.
Szczególnej uwadze podlegaæ powinny czasy przerw technologicznych oraz
temperatur w jakich powinny byæ stosowane poszczególne produkty.
Nale¿y przestrzegaæ zapisów w aktualnych instrukcjach technicznych
wszystkich wymienionych produktów.
Ka¿dorazowe odstêpstwo lub niestandardowe zastosowanie
materia³ów od wymagañ opisanych w instrukcjach nale¿y konsultowaæ
z projektantem.

3.8. Wykonanie rurarzu odwodnienia nale¿y rozpocz¹æ od udro¿nienia
istniej¹cych otworów prowadz¹cych do kamiennych rzygaczy.
W nieckach tych rzygaczy nale¿y u³o¿yæ blaszane elementy -p.rys.nr 4 i 5.
Wysun¹æ je ok 2-3 cm poza krawêdŸ rzygacza. Elementy te wykonaæ
wg rysunków po uprzednim sprawdzeniu wymiarów na budowie.
Mocowaæ je za pomoc¹ rozprê¿aj¹cych "w¹sów" zgrzewanych do ich krawêdzi.
Zaznacza siê, ¿e niektóre fragmenty kamiennych rzygaczy nale¿y
uzupe³niæ- flekowaæ w celu przywrócenia im prawid³owych kszta³tów.
Zainstalowany wczeœniej spust do odwodnienia nale¿y po³¹czyæ
z rurami d140 wykonanymi z PCV i wypuœciæ wylot na umieszczony element
blaszany w rzygaczu. Rury pionowe mocowaæ do œcian elewacyjnych
od wewn¹trz.
Wpusty w korytkach zabezpieczyæ polietylenowymi koszami.
Otwory w stropach przeznaczone na instalacje wpustów nale¿y wykonaæ
przed k³adzeniem pierwszej warstwy hydroizolacji.

3.9. Inne prace. W przestrzeni stropodachu, pomiêdzy ¿elbetowym stropem,
a sklepieniami nale¿y sprz¹tn¹æ z zalegaj¹cego gruzu, pobitych butelek
elementów stalowych i innych œmieci.
Nale¿y wykonaæ uzupe³nienia otulin prêtów zbrojeniowych, po ich
zabezpieczeniu antykorozyjnym. Prace te nie wchodz¹ w zakres niniejszego
opracowania, lecz s¹ zaleceniem do ich wykonania.
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Przekrój pionowy i zakres remontu nasypu

Zakres wykonania warstw izolacji 3.0 m

Zakres remontu wa³u ziemnego 3.8 m
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4. Prace zwi¹zane z napraw¹ kamiennych rzygaczy.

W obiekcie na dzieñ dzisiejszy istnieje 27 sztuk kamiennych rzygaczy,
które historycznie odprowadza³y wodê opadow¹ z dachu nadszañca,
a w³aœciwie z koszy utworzonych przez sp³ywy ceglanych sklepieñ.
Przesta³y one pe³niæ swoj¹ funkcjê w momencie wykonania stropu
odci¹¿aj¹cego nad sklepieniami.
Stan techniczny tych elementów jest ogólnie zadawalaj¹cy, lecz piêæ
sztuk wymaga czêœciowego uzupe³nienia.
Trzy z nich nale¿y uzupe³niæ za pomoc¹ tzw. flekowania poprzez wstawienie
niewielkich uzupe³nieñ o ortogonalnych kszta³tach z kamienia o analogicznej
strukturze lub wykorzystuj¹c zdemontowane oryginalne fragmenty jako
materia³ do wykonania tych plomb - rys.poni¿ej.
Kolejne dwie sztuki ze wzglêdu na znaczne zniszczenie i wzglêdy
bezpieczeñstwa, proponuje siê wykonaæ z nowego kamienia o podobnej
strukturze jako wiêksze fragmenty wg wzorów zachowanych.

1. Wyci¹æ w kamieniu rzygacza
ortogonalne p³aszczyzny.

2. Wykonaæ tzw. flekowanie
przy pomocy ¿ywic

1 2

Wykonanie flekowania o ma³ych gabarytach.

2. Wyci¹æ w kamieniu
rzygacza ortogonalne
p³aszczyzny.

3. Wykonaæ po dwa otwory
d=12 mm w czêœci
oryginalnej
w w wykonywanym fleku

Wykonanie flekowania o wiêkszych gabarytach.

1 2

43

4. Przy pomocy ¿ywic i œruby
mosiê¿nej zamocowaæ flek
do czêœci oryginalnej

UWAGA! Otwory d=13 wierciæ bez stosowania udaru!


