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I. CZĘŚĆ OPISOWO-ANALITYCZNA



1. DANE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie z Urzędu Miasta Bydgoszczy

- inwentaryzacja budowlana i badania stanu technicznego

- opracowania archiwalne

- uzgodnienia

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest fontanna POTOP znajdująca się w Parku im. Kazimierza

Wielkiego w Bydgoszczy.

W 1904 roku oddano do użytkowania fontannę w Parku im. Kazimierza Wielkiego (po-

przednie nazwy: Ogród Klarysek, Park Regencyjny, Park Wiktorii, Park Miejski). Ważnym

elementem składowym fontanny był pomnik (wykonany ze stopu brązu), który stanowił jedno-

cześnie monumentalny wodotrysk, który przedstawiał scenę inspirowaną biblijnym potopem.

To sprawiło, że obiekt fontanny nazwano Sintflutbrunnen, czyli „fontanna z potopem".

Ostatecznie przyjęto nazwę Bydgoska fontanna POTOP. W okresie okupacji niemieckiej

(w 1943 roku) władze miasta zdecydowały o demontażu pomnika i przeznaczenie brązu, po

przetopieniu, na uzbrojenie niemieckiej armii. Obecnie z oryginalnej fontanny pozostał basen

(niecka, misa) z czerwonego piaskowca uzupełniony o kamienne ryby (umieszczone w na-

rożach). Pierwotną, dekoracyjną, posadzkę wokół niecki basenu zalano asfaltem.

Narodziła się wśród mieszkańców Bydgoszczy cenna inicjatywa, aby odbudować fontannę

POTOP. Zostało powołane w tym celu pod patronatem Gazety Wyborczej Stowarzyszenie

Odbudowy Bydgoskiej Fontanny POTOP. Przewodniczącym Stowarzyszenia został prof.

dr hab. Zygmunt Mackiewicz z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Do współpracy z tym

Stowarzyszeniem poproszono pracowników i studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii

Środowiska Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Zespół autorski niniejszej pracy

działa zatem w imieniu Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny POTOP. Na jednym

z zebrań członkowie Stowarzyszenia uznali m.in., że należy opracować ekspertyzę budowlaną

i odpowiedni projekt remontu misy fontanny.
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W zakres rzeczowy niniejszej pracy wchodzi następująca problematyka:

1) inwentaryzacja budowlana w wymaganym zakresie,

2) badanie i ocena techniczna elementów konstrukcyjnych misy fontanny i posado-

wienia całego obiektu,

3) projekt techniczny naprawy, wzmocnienia i renowacji.

W zakres pracy nie wchodzi ocena stanu technicznego instalacji wodnej i elektrycznej oraz

całego otoczenia fontanny. Te inne, ważne elementy muszą być ujęte w oddzielnych opraco-

waniach technicznych.
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2. DANE HISTORYCZNE O BYDGOSKIEJ FONTANNIE POTOP

2.1. Historia POTOPU

Pomysł ufundowania dla Bydgoszczy monumentu należy do Krajowej Komisji Sztuki

Popierania Sztuk Plastycznych (Landes-Kunst-Komission zur Forderung der bildenede Kiinste)

z Berlina. W 1897 roku minister spraw wewnętrznych otrzymał od ministra d/s wyznań

(ministerstwu podlegała także problematyka kultury) pismo, w którym zawiadamiał o zamiarze

ufundowania monumentalnego wodotrysku z finansów przeznaczonych na rozwój miasta.

Po otrzymaniu aprobaty, odpowiednie pismo przesłano regencji bydgoskiej i władzom miasta.

Powodem, dla którego Cesarstwo Niemieckie postanowiło sfinansować tę inicjatywę była

ogólna polityka państwa pruskiego mająca na celu poprawienie życia kulturalnego w wschod-

nich prowincjach państwa. Na tych terenach stawiano na rozwój gospodarczy, oczywiście

kosztem życia kulturalnego tych terenów. Właśnie w ramach tzw. „Hebungspolitik" wspierano

działalność towarzystw i związków o charakterze kulturalnym (m.in. w 1902 roku w Bydgoszczy

powołano „Deutsche Gesellschaft fur Kunst und Wissenschaft" skupiające te towarzystwa),

powoływano rozmaite instytucje kulturalne (muzea, teatry, biblioteki).

Na lokalizację fontanny było kilka pomysłów, zarówno ze strony władz miasta jak i jego

mieszkańców. Proponowano miejsce obok nieistniejącego dzisiaj gmachu teatru (dzisiejszy Plac

Teatralny). Myślano również o Starym Rynku, Placu Poznańskim, Placu Piastowskim, a nawet

o wyspie św. Barbary. Strona berlińska sugerowała, iż najlepszym miejscem dla monumentu

byłby Plac Wolności (Weltzienplatz).

Wybrano rozległy (około 2,5 ha) ogród na zapleczu budynku Regencji (dawny Ogród

Klarysek, od 1835 roku zwany już Parkiem Regencyjnym, w okresie wojny Parkiem Wiktorii,

dzisiaj Parkiem Kazimierza Wielkiego), który w latach 1900-1901 przebudowano według

projektu technika ogrodów Paula Meyerkampa.

Ostateczną decyzją podjętą w listopadzie 1897 roku ulokowano monument w Parku

Regencyjnym (Regierungs Park), tuż za Kościołem św. Piotra i Pawła. Ówcześnie teren ten

należał jeszcze do regencji, miasto zostało zmuszone więc do wykupienia gruntu, co wzbudziło

sprzeciw berlińskiego ministerstwa finansów z powodu dodatkowych kosztów.

1 października 1901 roku postanowiono przekazać Park na własność zarządu miasta

i udostępnić go bydgoskiej społeczności jako park miejski (Stadt Park).
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W styczniu 1898 roku rozpoczęto prace niwelacyjne, umożliwiające uczestnikom

ogłoszonego w marcu konkursu na projekt pomnika, zapoznanie się z warunkami terenu

i otoczeniem przyszłego monumentu. W konkursie określono lokalizację i wszelkie warunki, np.

to iż powinien on być wolnostojący, ogólnie dostępny i wykonany z brązu oraz, że koszty nie

mogą przekroczyć 100 tys. marek. Prace w ramach tego konkursu można było dostarczać do

1 listopada 1898 roku do Królewskiej Akademii Sztuk w Berlinie. Zwycięzcę miała wyłonić

Krajowa Komisja Sztuki przy współudziale dwóch przedstawicieli Bydgoszczy (radcy

budowlanego Carla Meyera i radcy miejskiego, późniejszego burmistrza Hugo Wolffa).

Ufundowano trzy nagrody, o dpowiednio w wysokości trzech, dwóch i jednego tysiąca marek.

Na konkurs nadesłano aż 44 prace (inna wersja mówi o 46 projektach).

Wśród zgłoszonych w konkursie prac znalazł się projekt Ferdiuanda Lepcke przedsta-

wiający scenę inspirowaną biblijnym potopem, który został wybrany przez komisję i przedsta-

wicieli miasta, wywierając na nich duże wrażenie. Projekt zatwierdzono do realizacji

jednomyślnie. Artysta został też uhonorowany dodatkowo nagrodą 3 tys.

marek. Wiadomość oficjalnie dotarła do Bydgoszczy w grudniu 1898

roku i przez cały styczeń następnego roku bydgoszczanie mogli

podziwiać model i projekty na specjalnej wystawie w sali gimnastycznej

przy ul. Konarskiego (Schulstrasse). We wrześniu 1901 roku została

spisana umowa pomiędzy artystą a ministrem d/s wyznań Wintercm,

w której precyzyjnie określono zakres prac, jakość i rodzaj materiałów

(określono m.in. konieczność użycia określonego stopu brązu, barwę,

najwyższą jakość a nawet pochodzenie piaskowca i granitu), gabaryty

monumentu (max. wysokość do 8 m) oraz terminy wykonania prac i rodzaje gwarancji. Na

wykonanie projektu przeznaczono 100 tysięcy marek i tyle samo otrzymał jako honorarium

Lepcke. Ministerstwo przekazało 75 tysięcy marek z tej kwoty, resztę włożyły władze miasta.

Miasto pokryło koszty ustawienia i urządzenia fontanny, zajęło się doprowadzeniem wody

i przyległym terenem. Prace odlewnicze miała wykonać firma „Aktiongeselschaft H. Gladenbeck

& Sohn" z niewielkiej miejscowości Friedrichshagen pod Berlinem. Materiał kamieniarski

sprowadzono z firmy „Granitwerke Ackerman" z Weissenstadt, założonej w 1840 roku przez

Erhardta Ackermana (z tej samej firmy pochodził także granitowy cokół dla bydgoskiej

„Łuczniczki"). Płytę basenu zalano betonem: prace wykonała bydgoska firma Oscara Goltza.

Materiał wykorzystywany do wykonania części prac pochodził od bydgoskiej firmy „Stuck-und



Cementwarenfabrik Schulz & Rutkowski" z siedzibą przy ul. Chodkiewicza (Bleichwelde Weg).

Część prac kamieniarskich wykonała na miejscu firma kamieniarska Otto Beehtolda z Bydgo-

szczy. Teren przylegający do basenu otoczono szerokim pasem chodnika wyłożonego dekora-

cyjną, kolorową mozaiką według projektu Heinricha Metzgera z 1905 roku. (miejski radca

Deputacji Robót Podziemnych i mierniczy, inżynier, jeden z „ojców" nowoczesnych, bydgoskich

wodociągów), ułożoną w promieniste

wzory (ten zakres prac należał do władz

miasta i wykonały ją bydgoskie firmy).

W zbiorach archiwalnych Miejskiego

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali-

zacji w Bydgoszczy zachowały się m.in.

projekty wariantowe mozaiki wokół

fontanny z 9 listopada 1905 roku autor-

stwa również radcy Metzgera. Nad cało-

ścią prac podziemnych i instalacyjnych
projekt mozaiki

czuwał także sam Metzger, System

wodno-instalacyjny fontanny: pompy, system rur i urządzenia doprowadzające wodę fontanny

zamówiono w całości w specjalistycznej firmie w Berlinie. Planowano skończyć prace 1 stycznia

1901 roku. Pojawiły się jednak kłopoty realizacyjne. Przesuwano terminy, pojawiły się nowe

koszty, potrzeba zatrudnienia dodatkowych pracowników

i wykonania dodatkowych modeli gipsowych. Wystąpiły trud-

ności z doprowadzeniem wody i realizacją basenu. Kolejny

termin odbioru pomnika ustalono na 15 maja 1904 roku,

którego też nie dotrzymano. W sumie prace nad wykonaniem

i postawieniem monumentu trwały 6 lat, a ostateczną datą

odbioru był dzień 23 lipca 1904 roku. 1905 rok



W uroczystym odsłonięciu pomnika brał udział minister kultury dr Studt, który wizytował

ponadto teatr i bibliotekę. Wcześniej w lokalnej prasie pojawiły się informacje dotyczące

uroczystości oraz oficjalna nazwa pomnika „Sintflutbrunnen", czyli

„fontanna z potopem" (oficjalne, urzędowe potwierdzenie tej nazwy

nastąpiło decyzją burmistrza Bydgoszczy 13 listopada 1911 roku).

W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta |

oraz przedstawiciele władz (prezydent regencji dr Guenter, nad-

burmistrz Knobloch i przewodniczący rady miejskiej prof. Boks). lata trzydzieste

1942 rok

Przez kolejne cztery lata pojawiały się problemy

z użytkowaniem fontanny. Usterki dotyczyły głównie nieszczel-

ności, co spowodowało, że woda puszczana była tylko przy

wyjątkowych okazjach. Usunięto te usterki, jednak pojawiały

się kolejne różne mankamenty.

Wszystkie prace, które powinny być wykonane przez

Lepcke'go w ramach honorarium nie zostały zrobione. Artysta

zażądał dodatkowych pieniędzy, z których otrzymał tylko część.

O pozostałe toczył spory z władzami miasta. Ostatecznie

w 1908 roku osiągnięto porozumienie, usunięto usterki i wy-

konano niezbędne prace.

Bydgoska fontanna "POTOP" miała dwie kopie:

pierwsza w rodzinnym mieście rzeźbiarza w Coburgu

(Bawaria), jednak bez dwóch bocznych rzeźb, a druga

w Eisleben (Sachsen-Anchalt).

Bydgoszczanie mogli cieszyć się pomnikiem do

czasów okupacji niemieckiej, kiedy ówczesne władze

miasta zadecydowały o jego demontażu na cele wojenne.

Wówczas władze niemieckie często wybierały takie

rozwiązania w sytuacji pogłębiających się problemów

i braku surowca. Po klęsce Stalmgradzkiej intensywnie rekwirowano na cele wojskowe dzwony

kościelne, pomniki, a nawet ogrodzenia przydomowe. Podobny los do bydgoskiej fontanny

spotkał jej kopie w Eisleben w 1942 roku. Ją także przetopiono i przeznaczono na uzbrojenie

niemieckiej armii. Prace rozbiórkowe w Bydgoszczy rozpoczęły się 7 stycznia 1943 roku.

10.
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Z monumentu uzyskano prawie 9 ton brązu (dokładnie 8870 kg). Z pomnika pozostał do dzisiaj

jedynie oryginalny basen z czerwonego piaskowca, uzupełniony współcześnie o kamienne ryby

w narożach według projektu Józefa Makowskiego. Pierwotną, dekoracyjną posadzkę wokół

basenu w latach pięćdziesiątych zalano asfaltem.

2.2. Życiorys projektanta fontanny Ferdynanda Lepcke (1966-1909)

Ferdynand Lepcke urodził się

23 marca 1866 roku w Coburgu w pół-

nocnej Bawarii, zmarł na zapalenie płuc

12 marca 1909 roku w Berlinie i tam też

został pochowany (na cmentarzu Jerusa-

lemener Kirchofes. przy Bergmanstras-

se). W Coburgu mieszkał przy Leopold-

strasse 27, razem z ojcem, właścicielem

restauracji z salą taneczną i bilardową

oraz kręgielnią, tutaj też ukończył

gimnazjum. Wkrótce potem przeniósł się

rodziną do Berlina. W roku 1883 podjął

naukę w Królewskiej Akademii Sztuki

(Konigliche Akademie der Kunste) pod

okiem znanego rzeźbiarza Fritza Scha-

pera. Naukę w Akademii zakończył

w 1890 roku. Jednocześnie praktykował

w pracowni znanych, berlińskich rzeźbiarzy braci Biber. Bracia Biber to przedstawiciele

klasycystycznego stylu reprezentowanego w Niemczech głównie przez Johanna Gottfrieda

Schadowa i Christiana Daniela Raucha. Przełom 1892 i 1893 roku to podróż do Rzymu, gdzie

ugruntowało się jego zainteresowanie sztuką antyku. Gdy wrócił do Berlina został profesorem

tamtejszej Akademii oraz niedługo po tym członkiem Berliner Kunstverein. Podczas pracy nad

„POTOPEM" mieszkał pod berlińskim adresem Wagnerstrasse 9.

Ferdynand Lepcke (1866 -1909)



Styl Lepcke'go określić można mianem akademickiego, utrzymanego w duchu

klasycznym. Koniec twórczości to wpływ secesji, wprowadzenie bardziej ornamentalnej formy.

Cechą jego dzieł jest różnorodna tematyka oraz zróżnicowana forma rzeźbiarska. Jego rzeźby to

monumentalne pomniki, niewielkie popiersia i rzeźby. W wieku 27 lat otrzymał prestiżową

nagrodę państwową oraz złoty medal za najlepszą rzeźbę na

berlińskim salonie. Część rzeźb figuralnych, licznych popiersi

i herm zostały dodane do zbiorów Akademii oraz Galerii

Narodowej w Berlinie. Znalazły również prywatnych nabywców,

jak i stały się elementem kolekcji narodowych. Niewielka 1iczba

rzeźb znajduje się w muzeum w rodzinnym w Coburgu. Tworzył

również niewielkie posągi (np. „Fryne") eksponowane na placach,

ulicach miast (Berlin, Coburg). Do dzisiaj pozostał cenionym

i pożądanym artystą, o czym mówi jego stała obecność na świato-

wym rynku antykwarycznym, jak i wysokość cen osiąganych za

sprzedane rzeźby. „Fryne"

3. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO
KONSTRUKCJI FONTANNY POTOP

3.1. Opis ogólny

Przedmiotowa fontanna, Bydgoska Fontanna POTOP zlokalizowana jest w Parku

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na zapleczu Kościoła św. Piotra i Pawła (rys. 1.1).

Niecka fontanny (basen) o nieregularnej bryle architektonicznej (rys. 1.3) wyniesiona

ponad poziom terenu o około 0,70 m. Ściany niecki stanowią wyprofilowane bloki z czerwonego

piaskowca (rys. 1.5). Wokół tych ścian, od zewnątrz, ułożono dwustopniowe podejście z płyt

granitowych. Tak ściany, jak też i dwustopniowe płyty oparte są na podbudowie betonowej, tj.

ławach i płytach (rys. 1.5). Dno niecki stanowi płyta betonowa o grubości 32-39 cm. Pod

środkową częścią niecki znajduje się komora (część podziemna), w której znajduje się instalacja

i urządzenia wodne (przepompownia), instalacja elektryczna itp. (rys. 1.2, 1.4). Część płyty

niecki nad komorą jest wzmocniona dwoma stalowymi dwuteownikami I 260 (rys. 1.4).

Środkowa część niecki oparta jest na ścianach murowanych z cegieł ceramicznych o grubości

powyżej 70 cm. Pod ścianami niecki (wykonanymi z piaskowca) wykonane są także ściany

12.



fundamentowe z cegły ceramicznej. Wewnątrz niecki fontanny ustawiono cztery ryby z piasko-

wca z umieszczoną głową i ogonem. W paszczach tych ryb, umieszczonych ku górze zamonto-

wane są dysze, z których tryska woda. Na środku basenu zamontowane są spryskiwacze wody

o przekroju ^ 50 mm w liczbie 8 sztuk.

Dno basenu wykształcone jest ze spadkiem w kierunku odprowadzenia wody z basenu do

instalacji obiegu zamkniętego.

Strumienie wody iluminowane są reflektorami w liczbie 2 sztuk, zamontowanymi w dnie

niecki.

Przedmiotowa fontanna jest hydraulicznie połączona ze stawikiem, znajdującym się

w pobliżu omawianej fontanny (rys. 1.1).

Wokół fontanny, pierwotna dekoracyjna, kolorowa posadzka mozaikowa (ze skał magmo-

wych bazaltowych) została w latach pięćdziesiątych XX wieku zalana asfaltem.

Dane gabarytowe:

a) powierzchnia zbiornika (basenu) - ~124 m2,

b) wysokość basenu (niecki) - ~0,73 m,

c) powierzchnia części podziemnej (przepompowni) + tunelu (korytarza)

- ~12,9m2,

d) wysokość przepompowni - ~1,90 m.

3.2. Przeprowadzone badania i pomiary

Zespół pracowników Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Akademii Tech-

niczno-Rolniczej w Bydgoszczy przeprowadził następujące badania i pomiary:

1) oględziny konstrukcji fontanny, odkrywki, pomiary itp.

prof. ATR dr hab. inż. Adam Podhorecki

student - Artur Sacha

studentka - Magdalena Dusza

2) badania wytrzymałości betonu misy fontanny

prof. ATR dr hab. inż. Adam Podhorecki

mgr inż. Dariusz Meller

student - Artur Sacha

studentka - Magdalena Dusza

3) pomiary geodezyjne
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prof. dr hab. inż. Edward Kujawski

dr inż. Jacek Sztubecki

4) badania podłoża gruntowego

prof. ATR dr hab. inż. Maciej Kumor

3.3. Wyniki pomiarów geodezyjnych

Celem podstawowym pomiarów geodezyjnych było uzyskanie podstawowych danych do

analiz fotogrametrycznych, związanych z oryginalnym monumentem POTOP. Ma to związek

z rekonstrukcją tego pomnika. Przy okazji dokonano pomiarów wysokościowych niecki

fontanny, co przedstawia się na rys. 1.6. W szczególności pomierzono wysokości dna niecki

i ustalono zmianę wysokości dochodzącą do 9,1 cm, wysokości ułożenia płyt z granitu wokół

fontanny. Ustalono w wyniku tych pomiarów:

> poziom niższy - 50,171 - 50,194 (różnica 2,3 cm),

> poziom wyższy - 50,322 - 50,343 (różnica 2,1 cm), o wysokości około 15 cm

w stosunku do poziomu niższego

oraz poziom górnej płaszczyzny ścian z wyprofilowanego piaskowca znajdujący się średnio

57,6 cm nad poziomem wyższym płyt granitowych otaczających fontannę.

3.4. Badania podłoża gruntowego

Raport z badań podłoża gruntowego opracował prof. Maciej Kumor. Wiadomo, że podłoże

gruntowe charakteryzuje się dobrymi właściwościami dla posadowienia budowli. Obiekt

fontanny ma stabilne i pewne posadowienie.

3.5. Badania wytrzymałości betonu misy fontanny

Wyniki badań laboratoryjnych próbek betonowych pobranych z misy fontanny przedstawia

się w załączniku 1.

Z otrzymanych rezultatów wynika, że misa fontanny jest wykonana ze słabego betonu

(~B10), bardzo niejednorodnego (współczynnik zmienności wynosi 20%).
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3.6. Opis stanu technicznego konstrukcji fontanny

F u n d a m e n t y i ś c i a n y f u n d a m e n t o w e

Wykonane odkrywki fundamentowe i badania geotechniczne wskazują na pewne i stabilne

posadowienie. Ściany fundamentowe, murowane znajdują się w dobrym stanie technicznym.

Ś c i a n y , s t r o p i p o s a d z k a w p r z e p o m p o w n i

Ściany i strop w komorze podziemnej (przepompowni) są nadmiernie zawilgocone.

Wynika to z nieszczelnej hydroizolacji misy (niecki, basenu) oraz skorodowanej i zużytej

instalacji wodnej. Elementy murowane uległy niewielkiej powierzchniowej korozji. Elementy

stalowe stropu (2 belki stalowe I 260) są mocno skorodowane. Posadzka betonowa jest nie-

równa, nadmiernie zawilgocona z wyraźnie widocznym powierzchniowym zużyciem.

P ł y t a d e n n a b a s e n u ( n i e c k i , m i s y )

Płyta denna wykonana jest z niejednorodnego betonu. Na podstawie przeprowadzonych

badań laboratoryjnych oraz in situ stwierdzono bardzo niską wytrzymałość betonu. Hydro-

izolacja jest nieszczelna. Te mankamenty skłaniają do wniosku, że należy istniejącą płytę

rozebrać i wykonać nową płytę betonową o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych,

wymaganej szczelności itd.

Ś c i a n y b o c z n e b a s e n u

Ściany boczne wykonane są z czerwonego piaskowca. Ściany są szczelne, ale poszczególne

boki są mocno zniszczone i zanieczyszczone. Stwierdzono liczne powierzchniowe ubytki i

zaawansowaną korozję powierzchniową. Miejscami bloki ochlapane są różnymi farbami. Od

wnętrza na wysokości około 30 cm bloki pokryte są powłoką wodoszczelną (zaprawą na bazie

cementu) o zróżnicowanej kolorystyce. Bloki z piaskowca kwalifikują się do gruntowej naprawy

i renowacji.

S t o p n i e w o k ó ł f o n t a n n y

Stopnie wokół fontanny wykonane są z płyt granitowych. Płyty są w stosunkowo dobrym

stanie technicznym. Stwierdzono nieliczne ubytki oraz zanieczyszczenia powierzchniowe (farby,

zaprawy). Ułożenie płyt jest nierówne. Płyty należy zdemontować i poddać renowacji.
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3.7. Wnioski dotyczące stanu technicznego

1. Konstrukcja misy (basenu) jest nieszczelna, stąd w części podziemnej (komorze)

zalega woda. Ściany i strop komory są nadmiernie zawilgocone. Zaprawa scalająca

cegły (ścian i stropu) uległa powierzchniowej korozji. Elementy stalowe w komorze,

tj. belki stalowe stropu (I 260) i rury instalacji wodnej z mocowaniami są mocno

skorodowane i kwalifikują się do wymiany.

2. Beton płyty dennej jest mocno niejednorodny o bardzo niskiej wytrzymałości a hydro-

izolacja jest nieszczelna. Powoduje to przecieki wody i stwierdzone zawilgocenia.

Z tego powodu płyta denna basenu (misy, niecki) kwalifikuje się do wymiany.

3. Ściany misy (basenu) fontanny wykonane są z piaskowca a stopnie zewnętrzne (wokół

fontanny) - z granitu. Stwierdzono, liczne lokalne ubytki oraz powierzchniową

korozję w licu poszczególnych brył piaskowca. Bloki z piaskowca i płyty z granitu

kwalifikują się do gruntowej renowacji.

4. Instalacja wodna jest nieszczelna i mocno zużyta.

5. Figury z piaskowca (ryby) z zamontowanymi dyszami są elementami nieoryginalnymi,

stąd przy odbudowie fontanny ryby te nie powinny być ponownie ustawione.

6. Spryskiwane ^ 50 mm (8 sztuk) zamontowane w dnie niecki są sprawne i znajdują się

w dość dobrym stanie technicznym.

4. PROJEKT TECHNICZNY NAPRAWY, WZMOCNIENIA
I RENOWACJI KONSTRUKCJI FONTANNY

4.1. Projektowany zakres robót budowlanych

Projektuje się następujący zakres robót budowlanych mających związek z konstrukcją

fontanny:

1. Demontaż i rozbiórki:

- demontaż ścian bocznych misy (ściany wykonane są z bloków piaskowca),

- demontaż dwustopniowych płyt granitowych ułożonych na zewnątrz - wokół

misy fontanny (cokół),

- rozbiórka konstrukcji betonowej (płyty) stanowiącej dno niecki (basenu) łącznie

z dwiema stalowymi belkami (I 260),
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- demontaż posadzki w komorze podziemnej (przepompowni),

- demontaż instalacji elektrycznej i wodnej znajdującej się w komorze pod

niecką (basenem).

2. Naprawa i renowacja elementów płytowych wykonanych z granitu (płyty cokołu) oraz

bloków - z piaskowca (ściany basenu).

3. Wykonanie nowej płyty dennej niecki (misy) połączone z montażem bloków ściennych

z piaskowca.

4. Naprawa i renowacja ścian murowanych komory podziemnej i sklepienia korytarza

przepompowni.

5. Wykonanie nowej posadzki w komorze podziemnej (przepompowni).

6. Montaż płyt z granitu wokół misy fontanny.

W niniejszym projekcie nie rozważa się następujących ważnych elementów mających

związek z odbudową fontanny POTOP:

1) dotyczących nowych instalacji

- wodnej (łącznie z urządzeniami pompowni),

- elektrycznej,

- oświetleniowej,

- wentylacyjnej komory (przepompowni),

2) dotyczących otoczenia fontanny a w tym odkrycia, renowacji i uzupełnienia

nawierzchni z kostki bazaltowej (kostka ta przykryta jest obecnie dywanikiem

z asfaltu),

3) dotyczących kolorystyki (m.in. scalenia kolorystycznego piaskowca i granitu,

które podlegają renowacji),

4) montażu obeliska, pomnika POTOP i wyposażenia specjalnego fontanny.

Wymienione wyżej elementy muszą być przedmiotem oddzielnych opracowań technicznych.
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4.2. Warunki techniczne wykonania projektowych robót budowlanych

4.2.1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe

Roboty demontażowe i rozbiórkowe obejmują następujące elementy konstrukcyjne

i instalacyjne fontanny:

a) pełny demontaż instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wodnej (łącznie

z urządzeniami pompowni),

b) demontaż wszystkich elementów kamiennych, tj.:

- bloków z piaskowca tworzących ściany boczne misy (niecki, basenu)

fontanny,

- płyt granitowych tworzących stopnie (cokół) wokół fontanny,

- figur imitujących ryby,

c) rozbiórka betonowej płyty dennej misy (basenu, niecki) fontanny oraz płyt

betonowych stanowiących podbudowę pod stopnie wokół fontanny oraz

stalowych belek I 260 (2 sztuki).

d) rozbiórka betonowej posadzki w komorze podziemnej (przepompowni).

Elementy wykonane z piaskowca (tj. bloki tworzące ściany boczne basenu, misy, niecki)

i płyty granitowe stanowiące stopnie wokół fontanny podlegają renowacji i następnie po-

nownemu wbudowaniu. W związku z tym przed demontażem tych elementów, należy dokonać

dokładnej ich inwentaryzacji i każdy element tak oznaczyć, aby po renowacji wrócił na swoje

pierwotne miejsce. Jeżeli chodzi o figury wykonane z piaskowca przedstawiające ryby, to nie są

to elementy oryginalne, stąd nie zostaną one ponownie ustawione w odbudowaną fontannę

POTOP.

Nie przewiduje się odzysku gruzu betonowego (z rozbiórki dna misy i posadzki w komorze

przepompowni) i stali (z belek stropowych I 260, z instalacji wodnej itp.).

4.2.2. Naprawa i renowacja elementów wykonanych z piaskowca i gruntu

Zdemontowane elementy z piaskowca i gruntu (dokładnie oznaczone, tak aby po naprawie

mogły wrócić na swoje pierwotne miejsce wbudowania), tj.:

- bloki z piaskowca tworzące ściany misy (niecki) fontanny,

- płyty granitowe stanowiące stopnie okalające od zewnątrz fontannę

projektuje się poddać naprawie i renowacji.
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Prace renowacyjne można wykonać obok fontanny lub w warsztacie kamieniarskim.

Do renowacji projektuje się użycie materiałów firmy REMMERS, chociaż można użyć

materiałów innych firm o podobnych właściwościach.

Projektuje się w szczególności następujący zakres prac naprawczo-renowacyjnych do-

tyczący każdego elementu konstrukcyjnego wykonanego z piaskowca:

1. Dezynfekcja wszystkich powierzchni naprawianych kamieni.

> Materiał: ALKUTEX BFA - ENTFERNER (nr kat. 0673)

- roztwór wodny biocydów usuwający z powierzchni materiałów

budowlanych mikroorganizmy takie jak: bakterie, grzyby, glony

i porosty,

- po naniesieniu przez natrysk lub pędzlem należy odczekać około

6 godzin i spłukać strumieniem wody. Zużycie: około 200 ml/m2.

2. Czyszczenie naprawianych i konserwowanych powierzchni.

> Materiały: ALKUTEX ABBEIZER - zmywacz powłok malarskich (bloki piasko-

wca, zwłaszcza od strony wnętrza basenu pokryte są różnymi farbami

impregnacyjnymi).

ALKUTEX FASSADENREINIGER - PASTĘ (nr kat. 0666), gotowa

do użycia tiksotropowa pasta czyszcząca oparta na fluorku amono-

wym. W kontakcie z powierzchnią czyszczoną związek ten ulega

rozkładowi z wydzieleniem wolnego kwasu fluorowodorowego będą-

cego właściwym środkiem czyszczącym. Warstwę pasty pozostawia

się na okres 5-20 minut i następnie spłukuje ciepłą wodą. Zużycie:

0,1 0,2 kg/m2 w zależności od stopnia zabrudzenia.

Uwaga: Przed przystąpieniem do użycia wymienionych past należy metodą mecha-

niczną usunąć wszelkie istniejące zacieki i warstwy tynków wodoszczel-

nych pokrywających piaskowiec.

3. Wzmocnienie osłabionego, rozsypującego się materiału piaskowca przez wprowa-

dzenie nowego spoiwa. Jeżeli stan zachowania kamienia jest bardzo zły (mogą istnieć

takie lokalne miejsca) i nie można przeprowadzić czyszczenia bez utraty materiału,

zabieg wzmocnienia można podzielić na dwa etapy:

- wzmocnienie wstępne (przed czyszczeniem),

- wzmocnienie zasadnicze.
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> Materiał: FUNCOSIL STEINFESTIGER 300 (nr kat. 0720), czysty (pozbawiony

rozpuszczalników o rganicznych) k rzemian e tylu z dodatkiem kataliza-

tora. Ilość wytrąconej po reakcji hydrolizy krzemionki: 300 g/l. Dosko-

nała penetracja na dużą głębokość. Zużycie: do ustalenia w trakcie

specjalnej próby.

4. Uzupełnienie ubytków specjalnymi kitami.

> Materiały:

FUNCOSIL GRUNDIERMÓRTEL (nr kat. 0643), po zarobieniu

z wodą, gotowa do użycia zaprawa o charakterze czysto mineralnym,

wolna od naprężeń zaprawa podkładowa do wypełnienia dużych

ubytków. Zużycie: 1,9 kg/l pustej przestrzeni.

FUNCOSIL RESTAURIERMÓRTEL (nr kat. 0750-0769), po zaro-

bieniu z wodą, gotowa do użycia zaprawa wybarwiona w masie na

kolor materiału uzupełnianego, do odtworzenia zewnętrznej powierz-

chni. Grubość warstwy powinna wynosić min. 0,5 cm, ale nie więcej

niż 3 cm. Producent dostarcza zaprawę w 21 kolorach podstawowych

(biały, ochra, czerwono-brązowy, popielato-niebieski, w kolorze pias-

kowca, żółto-zielony, stara biel, czerwień ceglana, jasno-beżowy, an-

tracyt, margiel, jasnożółty, piaskowiec barwny, pomarańczowy ceglany,

kremowy, szary, jasno-szary) lub w kolorze dobranym indywidualnie na

podstawie próbki przesłanej przez konserwatora. Zużycie: 1,8 kg/l

pustej przestrzeni. Zaprawa jest dostępna również w wersji miękkiej

„weich" dostosowanej do osłabionych podłoży (nr kat. 0770-0789).

AIDA HAFTFEST SPEZIAL (nr kat. 0220), emulsja polimerów

organicznych. Po zmieszaniu z wodą służy do zarabiania zapraw

renowacyjnych o podwyższonej przyczepności i niskim skurczu.

Umożliwia wykonanie napraw o niewielkiej grubości. Zużycie: 0,9 kg/l

pustej przestrzeni.
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FUNCOSIL EPOXI SANIERMÓRTEL (nr kat. 0941) - gotowa do

użycia mineralna zaprawa o spoiwie epoksydowym. Nadaje się dobrze

do najtrudniejszych napraw, takich jak nakładanie warstw o grubości

schodzącej do zera lub formowanie filigranowych części o skompliko-

wanym rysunku. Zużycie: 0,9 kg/l pustej przestrzeni.

5. Scalenie kolorystyczne napraw, maskowanie przebarwień i plam

> Materiał: FUNCOSIL LA SILICONFARBE (nr kat. 6430), będąca wodną emulsją

żywicy silikonowej i mineralnych pigmentów tlenkowych. Zużycie:

0,25 l/m2.

6. Hydrofobizacja ograniczająca wnikanie wody opadowej, bez zmian otwartości dyfu-

zyjnej impregnowanego materiału.

> Materiały:

FUNCOSIL S L (nr k at. 0 608) - roztwór związków krzemoorganicz-

nych w rozpuszczalniku benzynowym, o dużej zdolności penetracji

nawet kamieni o wąskich porach (preparat nie zmienia barw kitów).

Zużycie: 0,2-1,0 kg/m2.

FUNCOSIL GRAFFITI - SCHUTZ (nr k at. 0 685) - emulsja wodna

żywicy silikonowej do ochrony kamienia przed napisami i rysunkami

wykonywanymi farbami w sprayu. Zużycie: 0,2-1,0 kg/m2.

Uwaga: Kolorystykę zapraw i farb służących do scalenia kolorystycznego, na etapie

prowadzenia renowacji i naprawy kamieni, należy uzgodnić z Miejskim

Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy (uzgodnienie z inicjatywy inspe-

ktora nadzoru inwestorskiego z udziałem wykonawcy).

4.2.3. Montaż belek stropowych w komorze przepompowni

Belki stropowe w komorze przepompowni stanowią dwie podłużnice (podciągi) I 260

i dwie poprzecznice I 140. Ważnym elementem jest wykonanie poduszek betonowych (beton

B25) do oparcia wymienionych wyżej belek oraz ich zakotwienie w ścianach przy pomocy

prętów ^ 20 mm (rys. 2.9).

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Warunki wykonania tego

zabezpieczenia są następujące (zastosowano materiały firmy SIKA):
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1. Oczyszczenie powierzchni zabezpieczanych, składające się z:

- odtłuszczania,

- oczyszczania strumieniowo-ściernego (drugi stopień czystości).

2. Gruntowanie powierzchni

- 1 x FRIAZINC R,

- 1 x INERTOL - POXITARG,

3. Powłoka antykorozyjna właściwa

- 2 x INERTOL - POXITAR F.

4.2.4. Wykonanie elementów betonowych i żelbetowych

1. Płyta żelbetowa denna niecki (basenu) (rys. 2.2, 2.3, 2.4).

Płytę denną stanowi beton B25 o wodoszczelności W1O, grubości średniej 30 cm

(należy ukształtować spadek górnej powierzchni wynoszący 2%). Płyta zbrojona jest

dwiema siatkami: dolną i górną o oczkach 15x15 cm z prętów ^ 1 0 mm (stal StOS).

Do betonu zaleca się wprowadzić domieszkę SIKA FERROGARD - 901 - inhibitor

korozji (produkt firmy SIKA).

2. Płyta betonowa, obwodowa (rys. 2.4).

Płytę betonową, obwodową, szerokości 1,555 m i grubości 25,5-41,5 cm projektuje

się wykonać z betonu B25. Płyta ta musi być oddylatowana od płyty dennej niecki.

Dylatację stanowią (patrząc od dołu): SIKA WATERBAR (wkładka plastykowa),

SIKA RUNDSCHNUR (sznur z pakuł), SIKAFLEX PRO 3WF (kit trwale plasty-

czny).

3. Ława żelbetowa pod bloki ścienne (rys. 2.4).

Ława pod bloki ścienne zaprojektowano jako belkę żelbetową (beton B25, stal

zbrojeniowa StOS). Belkę należy oddylatować od płyty obwodowej i płyty niecki.

Dylatację stanowią (patrząc od dołu): SIKA WATERBAR (wkładka plastykowa),

SIKA RUNDSCHNUR (sznur z pakuł), SIKAFLEX PRO 3WF (kit trwale plasty-

czny) (rys. 2.7).
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4.2.5. Montaż bloków ściennych

Belki z piaskowca po renowacji (por. pkt. 4.2.2) projektuje się montować według po-

niższych warunków technicznych (z użyciem materiałów firmy REMMERS):

1. Mocowanie bloków kamiennych do ław żelbetowych i bloków między sobą przy

użyciu elastycznej zaprawy (kleju) RELO FLEXKLEBER (nr kat. 2849).

2. Spoinowanie na styku bloków kamiennych przy zastosowaniu zaprawy FUNCOSIL

ECC - FUGENMÓRTEL (nr kat. 0350).

3. Scalenie kolorystyczne przy użyciu farby FUNCOSIL LA SILICONFARBE (nr kat.

6430).

4.2.6. Hydroizolacia i jej odwodnienie

Uwaga: Przed wykonaniem hydroizolacji należy wcześniej ustawić obelisk (pomnik)

POTOP oraz zamontować różne uchwyty do mocowania wyposażenia itp.

Projektuje się materiały firmy REMMERS. Hydroizolację należy wykonać po wcześniej-

szym zamontowaniu ścian bocznych z bloków piaskowca. Poszczególne warstwy hydroizolacji

stanowią:

1. Zagruntowanie betonu (płyty żelbetowej niecki)

> dodatkowe uszczelnienie betonu preparatem AIDA KIESOL,

> nałożenie preparatu uszczelniającego AIDA ADS SPEZIALSCHLAMME.

2. Ułożenie właściwej powłoki hydroizolacyjnej

> powłoka elastyczna z dwóch warstw masy bitumiczno-polimerowej SULFI-

TON K2 DICKBESCHICHTUNG z przekładką z tkaniny SOLUTAN

ARMIERUNGS VLIES.

Hydroizolację należy wykonać jednocześnie na płycie dennej niecki i na wywinięciu na

bloki piaskowca.
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Ważnym elementem jest odwodnienie hydroizolacji. W tym celu projektuje się dreny

i sączki (rys. 2.5, 2.6). Sączki wykonane są z tworzywa sztucznego o średnicy 200 mm

z króćcem o średnicy 43/48 lub typowe sączki. Do przedłużenia króćca sączka przewiduje się

typowe rury PCW 50/1,8 mm o długości 500 mm. Sączki połączone są drenami podłużnymi.

Dreny projektuje się wykonać z grysu bazaltowego jedno-frakcyjnego 8/16 mm otoczonego

kompozycją z żywicy epoksydowej. Pod warstwą tego kruszywa należy ułożyć podwójnie

złożony pasek z geowłókniny filtracyjnej, np. GEODREN 2 x 0,3 cm o szerokości 6 cm. Paski

geowłókniny należy doprowadzić do kielichów sączków. Szerokość drenów wynosi 10 cm

a grubość 4 cm. Kielichy sączków wypełnione muszą być grysem bazaltowym 8-16 mm

otoczonym żywicą epoksydową. Przed wykonaniem na dydroizolacji warstwy posadzki należy

założyć sitka sączków i poszczególne sączki połączyć drenami. Następnie kołnierz każdego

sączka należy wypełnić grysem 8/16 - lakierowanym, otoczonym żywicą epoksydową lub

lakierem bitumicznym. Grys ten trzeba pokryć kawałkami materiału GEOTEXTIL wyciętymi

w formie koła o średnicy 350 mm lub kwadratu o boku 350 mm.

Uwaga: W projekcie instalacji wodnej należy zaprojektować kolektor zbierający wodę z rurek

sączków.

4.2.7. Posadzka niecki (misy, basenu)

1. Posadzkę niecki (misy basenu) stanowi warstwa betonu wodoszczelnego (beton B30,

WIO) o grubości 8 cm. Zaprojektowano posadzkę pływającą, stąd na hydroizolacji

zastosowano posypkę z piasku kwarcowego grubości 5 mm.

2. Projektuje się zdyiatowanie posadzki (rys. 2.7). Dylatacje należy wykonać także wokół

obeliska POTOP.

3. Wierzchnią warstwę posadzki projektuje się pokryć wpierw wodoszczelną, cienko-

warstwową wyprawą mineralną SIKA - 101 HD (2 warstwy o grubości 2,0 + 2,0 =

= 4,0 mm i następnie farbą chlorokauczukową ICOSIT A 2030 (2 warstwy) w uzgod-

nionej z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy - kolorystyce.
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4.2.8. Naprawa i renowacja elementów murowanych komory podziemnej

Elementami murowanymi są:

a) ściany fundamentowe, obwodowe grubości 40 cm, na których oparte są belki

piaskowca tworzące ściany boczne misy (niecki) fontanny,

b) ściany fundamentowe, obwodowe grubości 25 cm, na których oparte są płyty

granitowe tworzące stopnie (cokół) wokół fontanny,

c) ściany komory podziemnej (przepompowni),

d) sklepienie stropowe korytarza podziemnego prowadzącego do przepompowni

(komory).

Naprawie i renowacji podlegają tylko ściany komory podziemnej i sklepienie korytarza pod-

ziemnego prowadzącego do tej komory.

Do renowacji projektuje się użycie materiałów firmy REMMERS, chociaż dopuszcza się

stosowanie materiałów innych firm o podobnych właściwościach.

Projektuje się w szczególności następujący zakres prac naprawczo-renowacyjnych:

1. Dezynfekcja powierzchni murowanych przy użyciu preparatu ALKUTEX

ALFENENTFERNER.

2. Czyszczenie powierzchni metodą hydrodynamiczną - aparatem wysokociśnie-

niowym, np. firmy Karcher, przy użyciu ciepłej wody. Do wspomagania tego

mycia należy zastosować pastę ALKUTEX FASSADENREINIGER- PASTĘ.

3. Uzupełnienie ubytków w cegłach przy użyciu zaprawy FUNCOSIL RESTA-

UIERMORTEL.

4. Uzupełnienie fug przy zastosowaniu zaprawy FUNCOSIL FUGENMORTEL.

5. Scalenie kolorystyczne przy użyciu farby FUNCOSIL LA SILIKONFARBE.

6. Impregrancja hydrofobizująca preparatem krzemoorganicznym FUNCOSIL AS

FASSADENSIEGEL.

4.2.9. Posadzka w komorze przepompowni

1. W komorze przepompowni i w korytarzu prowadzącym do tej komory przewiduje się

wykonać nową posadzkę. Wykonanie tej posadzki należy skoordynować z pracami

instalacyjnymi (branży elektrycznej, wodnej i wentylacyjnej), które nie są przed-

miotem niniejszej pracy.
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2. Układ warstw nowej posadzki jest następujący:

> chudy beton grubości min 10 cm (beton B15),

> hydroizolacja wywinięta na ściany, na wysokość 20 cm. Hydroizolację

stanowi klasyczny układ 2 x papa na lepiku asfaltowym lub alternatywnie

z wykorzystaniem materiałów firmy REMMERS, tj.:

- uszczelnienie podłoża preparatem AIDA KIESOL i preparatu

AIDA ADS SPEZIALSCHLAMME,

- powłoka hydroizolacyjna właściwa z masy bitumiczno-polimero-

wej SULFITON K2 DICKBESCHICHTUNG,

> posadzka betonowa grubości 10 cm (beton B20, W8),

> impregnacja powierzchniowa posadzki żywicą epoksydową VISCACID

EPOXI - IMPRAGNIERUNG (wyrób firmy REMMERS).

4.2.10. Płyty granitowe wokół fontanny

Płyty granitowe po renowacji (por. pkt. 4.2.2) należy ułożyć na wcześniej wykonanej płycie

betonowej obwodowej (por. pkt. 4.2.4). Warunki techniczne ułożenia są następujące (stosuje się

materiały firmy REMMERS):

1. Mocowanie płyt kamiennych do płyty betonowej i płyt między sobą przy użyciu

elastycznej zaprawy (kleju) RELO FLEXKLEBER (nr kat. 2849).

2. Spoinowanie przy zastosowaniu zaprawy FUNCOSIL ECC - FUGENMORTEL

(nr kat. 0350).
prof. ATR dr hab ty «fl«n fodhoncU

^z#c2ozns>«c.>.. łucsowiany
CRRB n. iW.'99/R
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Załącznik 1

RAPORT Z BADAŃ LABORATORYJNYCH BETONU

Obiekt: Fontanna POTOP w Parku im. Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Autorzy badań

prof. ATR dr hab. inż. Adam Podhorecki

mgr inż. Dariusz Meller ....

Magdalena Dusza

Artur Sacha A< AYiY.

Bydgoszcz, 19 sierpnia 2005



Do laboratorium Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-

-Rolniczej w Bydgoszczy dostarczono w dniu 03.08.2005 roku fragmenty betonowych walców

o średnicy 93 mm i wysokości 2-12 cm. Opis tych fragmentów betonu (walców) przedstawia się

w tablicy 1.

Do badań laboratoryjnych nadawało się tylko 5 walców. Z tych walców przygotowano próbki

walcowe laboratoryjne o średnicy 93 mm i wysokości zbliżonej do średnicy.

Badania laboratoryjne wykonano w dniu 10.08.2005 roku. Wyniki badań przedstawia się

w tablicy 2.

Tablica 1

Opis walców betonowych dostarczonych do badań

Oznaczenie

01 I
01 II
01 III
01 IV
02 I
02 II
02 III
02 IV
03 I
03 II
03 III
03 IV
04 I
04 II
04 III
04 IV

Wygląd próbki

Bryła walca 2 x 3 cm
Bryła walca 2 x 3 cm z izolacją

Walec średnicy 93 mm, wysokości 80 mm
Walec średnicy 93 mm, wysokości 100 mm
Walec średnicy 93 mm, wysokości 30 mm
Walec średnicy 93 mm, wysokości 20 mm

Walec średnicy 93 mm, wysokości 120 mm
Walec średnicy 93 mm, wysokości 120 mm
Walec średnicy 93 mm, wysokości 20 mm
Walec średnicy 93 mm, wysokości 25 mm
Walec średnicy 93 mm, wysokości 20 mm

Bryła walca 5 x 3 cm
Walec średnicy 93 mm, wysokości 20 mm
Walec średnicy 93 mm, wysokości 20 mm
Walec średnicy 93 mm, wysokości 20 mm

Walec średnicy 93 mm, wysokości 100 mm

Przydatność do badania

do badania
do badania

do badania
do badania

-

do badania

Tablica 2

Wyniki badań laboratoryjnych wytrzymałości betonu

Nr próbki
oznaczenie

01 III
01 IV
02 III
02 IV
04 IV

Wymiary próbki (walec)
Średnica

[mm]
93
93
93
93
93

Wysokość
[mm]

60
95
95
95
95

Powierzchnia
ściskania

[mm2]
6789
6789
6789
6789
6789

Siła
ściskająca

[kN]
98,0

135,0
148,0
144,0
97,0

Wytrzymałość
na ściskanie

[MPa]
14,4
19,9
21,8
21,2
14,3

Oznaczenie: próbki I - warstwa wierzchnia

próbki IV - warstwa najgłębsza

2
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Z analizy otrzymanych wyników można wyciągnąć następujące wnioski:

1. Wytrzymałość betonu mieści się w przedziale 14,3-21,8 MPa.

2. Wyniki statystyczne badań:

- średnia wytrzymałość betonu na ściskanie R = 18,32 MPa,

- odchylenie standardowe wytrzymałości betonu SR = 3,689 MPa,

- współczynnik zmienności wytrzymałości betonu v = 0,20 ,

- wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie (kwantyl 5% przy

liczebności próby n = 5)

Ro = R - t • SR = 18,32 - 2,33 • 3,689 = 9,73 MPa.

3. Wytrzymałość gwarantowana badanego betonu wynosi R^ = RO =9,73 MPa, co

w przybliżeniu oznacza beton B10.

3
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Załącznik 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Obiekt: Fontanna POTOP w Parku im. Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, sierpnia 2005

31.
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I. FOTOGRAFIE OGÓLNE FONTANNY ORAZ Z PRAC BADAWCZYCH

Fot. 1. Przygotowanie prac badawczych

Fot. 2. Odkryty fragment starej mozaiki z kostki bazaltowej - motyw wstęgi falistej
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Fot. 3. Odkrywka-zdemontowana płyta granitowa

Fot. 4. Kamienne ryby- wstawione współcześnie, projekt Józefa Makowskiego

33.



•

Fot. 5. Narożnik wykonany z piaskowca - dobrze zachowane kształty

Fot. 6. Konstrukcja nośna starego monumentu - zniszczone dwuteowniki stalowe

w przepompowni
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Fot. 7. Wnętrze przepompowni

Fot. 8. Schodkowy podest misy - płyty granitowe
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Fot. 9. Widok ogólny

Fot. 10. Zachowana oryginalna misa z czerwonego piaskowca
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Fot. 11. Prowadzone badania i pomiary

Fot. 12. Odkrywka ściany fundamentowej



Fot. 13. Proces odkuwania misy na styku ze ścianą boczną

Fot. 14. Jak fot. 13, dalsze rozkuwanie
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Fot. 15. Jak fot. 13, dalszy ciąg odkuwania

Fot. 16. Jak fot. 13-15
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Fot 17. Jak fot. 13-16. Pomiary końcowe

II. FOTOGRAFIE DOKUMENTUJĄCE STAN TECHNICZNY FONTANNY

1. Na zewnątrz misy

1.1. Odpryski

-powierzchniowe, płaskie, przypominają zdarcie zewnętrznej warstwy



1.2. Źle wykonane fugi

wyszczerbienia elementów zasklepione spoiwem, spoiny pękają, różna

kolorystyka spoiwa
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1.3. Podłużne pęknięcia

nawet do 30 cm, rozgałęzione i proste, próby łatania



1.4. Przebarwienia

- jasne przebarwienia, wykwity soli

- ciemne przebarwienia - na narożnikach i po wewnętrznej stronie misy

1.5. Pofałdowanie materiału

dużo małych wgłębień, bruzd, szczególnie w górnej części misy, na

wyokrągleniu



1.6. Dolny kant, stykający się z płytami powyszczerbiany, niedokładne spoiny

1.7. Ciemne plamy



1.8. Mechaniczne uszkodzenia elementu misy

2. Wewnątrz misy

2.1. Wgłębienia porośnięte glonami, erozja biologiczna



2.2. Wyszczerbiony brzeg

2.3. Przebarwienia

brunatne i beżowe plamy, na południowej ścianie misy



2.4. Podłużne pęknięcia dna

2.5. Nierówne dno

— nie wyrównane przy wykonywaniu, przebarwienia dna misy



2.6. Zdarcia wierzchniej warstwy misy

2.7. Pionowa ściana wewnętrzna misy wielokrotnie pokryta warstwami
zewnętrznymi, niewłaściwe wykonanie, kładzenie jednej warstwy na drugą
starszą, widoczne nierówności



III. RYSUNKI



Staw
Zieleń
Chodniki

Akademia Techniczno-Roinicza w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Mechaniki Konstrukcji

PROJEKT NAPRAWY I
RENOWACJI FONTANNY

"POTOP"

Nazwa rysunku:

SZKIC SYTUACYJNY

Faza opracowania: Inwentaryzacja

Zespół autorski:

Weryfikator:
Autor rysunku:

prof. dr hab. inź. Adam Podhorecki
Magdalena Dusza

Artur Sacha
dr inż. Magdalena Dobiszewska

Artur Sacha

Data:
STYCZEŃ

2006

Skala:
1:500

Nr rys.
1.1



~1

Akademia Technicz
Wydział Budownid

Katedra Me

PROJEKT NAPRAWY 1
RENOWACJI FONTANNY

"POTOP"

Zespół autorski:

Weryfikator:
Autor rysunku:

prof. dr hab. inź. Adam 1
Magdalena Dus

Artur Sacha
dr inż. Magdalena Dob

Artur Sacha



O1-O4 - numery odwiertów
(próbki do badań laboratoryjnych)



Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Mechaniki Konstrukcji

PROJEKT NAPRAWY I
RENOWACJI FONTANNY

"POTOP"

Zespół autorski:

Weryfikator:
Autor rysunku:

Nazwa rysunku:

RZUT POZIOMY CZĘŚCI
NADZIEMNEJ

Faza opracowania:
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

Magdalena Dusza
Artur Sacha

dr inż. Magdalena Dobiszewska

Artur Sacha

Inwentaryzacja

Data:
STYCZEŃ

2006

Skala:
1:50

Nr rys.
1.3



Detal "A"
+0,710-0,723

Beton wysokiej wytrzymałości

0,023-0,1221

Beton niskiej wytrzymałości

A Beton wodoszczelny 8 cm
2 x papa na lepiku
Beton niskiej wytrzymałości 32 cm
Grunt

Detal "B"
1:10

Płyta misy fontanny

Profil stalowy
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Weryfikator:
Autor rysunku:
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1:10

A Beton wodoszczelny 3 cm
Podsypka 1 cm
Beton wodoszczelny 5 cm
2 x papa na lepiku
Podsypka 3 cm
Beton niskiej wytrzymałości 11 cm
Podsypka 1 cm
Beton niskiej wytrzymałości 12 cm

02
1:10

27 cm

B Beton wodoszczelny 4 cm

Podsypka 1 cm
Beton wodoszczelny 3 cm
2 x papa na lepiku
Podsypka 2 cm
Beton niskiej wytrzymałości 14 cm
Podsypka

Gruz

1 cm
Beton niskiej wytrzymałości 14 cm

31 cm

03
1:10

Beton wodoszczelny 3 cm

Podsypka cm
Beton wodoszczelny 4 cm
2 x papa na lepiku
Beton niskiej wytrzymałości 4 cm
Gruz

04
1:10

D Beton wodoszczelny

Podsypka
Beton wodoszczelny
2 x papa na lepiku

3,5 cm

1 cm
4 cm

Beton niskiej wytrzymałości 5 cm
Gruz
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Detai "A"

Płyta betonowa obwodowa beton B25, W8
ułożona na chudym betonie gr.iOcm (beton B10)

Granit
Piaskowiec
Cegła
Beton
Żelbet
Grunt

Detal "A"
Ława żelbetowe
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Detal "A"
1:10

Płyta betonowa obwodowa Chudy beton (B10)

A posadzka wodoszczelna (beton B30, W10)
posypka piaskiem kwarcowym
hydroizolacja
płyta betonowa (beton B25, W8)
chudy beton (beton B15)
gruz (element istniejący)

8
0

30
5

0
5

0
,0

cm
cm

cm
cm
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Sączek odwadniający hydroizolację
1:5

grys bazaltowy 8-16mm
otoczony żywicą epoksydową

geodren 2x0,3cm, szer 60mm

hydroizolacja

Pasować na wcisk, styk przed złożenien
posmarować żywicą epoksydową

Sączek "OMEGA"

Zaprawa bezskurczowa PCC

rurka PCW 50x1,8
L=500

UWAGA:
1. W projekcie instalacji wodnej należy
zaprojektować kolektor zbierający wodę z rurek
sączków
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Uszczelnienie połączenia ściany z płytą (posadzką) niecki

bloki ścienne z piaskowca

SIKA RUNDSCHNUR

SIKADUR COMBIFLEX STREIFEN - taśma hypalonowa

SIKADUR COMBIFLEX KLEBER z posypką kwarcową

SIKA101HD
szpachlówka wodoszczelna

posadzka betonowa gr. 8cm
beton B30, W10

hydroizolacja

płyta betonowa gr. 30cm
beton B25, W8

SlKAFLEX PRO 3WF - poliuretanowy kit elastyczny

- polipropylonowy wałek podpierający
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ROZMIESZCZENIE BELEK STALOWYCH
PODPIERAJĄCYCH STROP BETONOWY (PŁYTĘ)
W KOMORZE PRZEPOMPOWNI

SKALA 1:50
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POŁĄCZENIE BELKI POPRZECZNEJ 1140
Z BELKĄ PODŁUŻNĄ (PODCIĄGIEM) 1260

1:5
A-A

POŁĄCZENIE L65x65x7 z I 260
1:2

Stal: St3S
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