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CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania, prace przedprojektowe. 
Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Teatru im. W. Horzycy w Toruniu, 
Plac Teatralny 1, umowa nr 87/2015 z dnia 18 maja 2015r. 
Przedmiotem opracowania jest rozpoznanie przyczyn zawilgocenia i okresowego 
występowania wody w pomieszczeniach piwnicznych w budynku głównym Teatru 
położonych od ulicy Wały Gen. Sikorskiego oraz podanie rozwiązań technicznych, 
które wyeliminują występowanie tam wody i ograniczą zawilgocenie. 
Przy opracowywaniu tematu wykonano: 
- analizę materiałów i opracowań archiwalnych wiążących się z tym 

zagadnieniem, 
- analizę warunków gruntowo wodnych w obrębie posesji, 
- uzyskano potrzebne warunki na odprowadzenie wód z drenażu i uzgodnienia. 

1.2 Materiały wyjściowe i opracowania archiwalne związane z tematem -
wnioski zawarte w opracowaniach i zakres ich wykorzystania. 
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu wykonany został na początku XX wieku. 
Z Archiwum Państwowego w Toruniu uzyskano tylko rysunki fundamentu 
budynku teatru z 1904r, nie dowiązane do sieci sytuacyjnej i wysokościowej. 
Wynika z nich, że budynek posadowiony został na 22 blokach fundamentowych o 
przekroju l,5xl,5m i wysokości 5,30m zwieńczonych łukami o grubości 0,50m. 
Na podstawie w/w rysunków określono hipotetyczny poziom posadowienia stóp 
fundamentowych na rzędne około 44,80 do 45,00 m.ap.m 
Ponad to, celem określenia warunków gruntowo - wodnych w obrębie części 
odwadnianej budynku przeanalizowano niżej wymienione dokumentacje i 
materiały będące w dyspozycji Teatru. 

a) Projekt techniczny odwodnienia budynku na tzw. „Zapleczu Teatru" 
wykonany przez moją pracownie dla dwóch zadań w 2004r i 201 lr 

b) Projekt techniczny zaplecza Teatru im. W. Horzycy wyk. przez Biuro 
Projektowo Badawcze Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT w Toruniu 
w 1987r. 

Wykorzystano część geotechniczną. 
c) PT zmiany posadowienia zaplecza Teatru im. W. Horzycy w Toruniu -
wyk. jw. 

Wykorzystano dodatkowe badania geotechniczne wykonane do projektu. 
d) Projekt budowlany - remont nawierzchni i izolacji nad płytą 

przejazdu dla budynku zaplecza Teatru - wyk. PUB B. Jarzębski -1989r. 
Materiały z projektu pozwoliły ocenić wpływ infiltracji wód opadowych na 
zawilgocenie. 

e) Dokumentacja powykonawcza w tym: dziennik budowy, notatki służbowe, 
dodatkowe badania geologiczne, wilgotności ścian i inne dot. w/w części Teatru. 

Materiały określają stopień skomplikowania warunków gruntowo wodnych 
odkrytych w trakcie realizacji obiektu, które były przyczyną zmiany sposobu jego 
fundowania. 
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f) Dokumentacja geologiczno inżynierska pod rozbudowę Teatru im. W. Horzycy 
- wyk. Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne w Gdańsku - 1966r. 
g) Dokumentacja geotechniczna wyk. przez Zakład Badań Geologicznych 87-100 
Toruń ul. Ogrodowa 16 „ GEO-GRUNT" - 12.2003r. 
Dokumentacje określające parametry geotechniczne gruntów w obrąbie obiektu, 
które decydują o sposobie odwodnienia. 
h) Dawne wodociągi Torunia w świetle źródeł archiwalnych - zapiski TNT tom 

VIII zeszyt 11,12 - 193 lr H. Piskorska. 
Z relacji zawartych w materiałach podanych przez mistrza wodociągowania 
Torunia Marcina Brosza w 1673r wynika, że fosa, na której zbudowane jest 
zaplecze teatru połączona była rurociągiem drewnianym z tzw. piwnicą gdańską 
Ratusza Staromiejskiego. Rurociągi drewniane wymieniane były na żelazne w 
1826r. W związku z zasypaniem fosy należy domniemywać, że wiele elementów 
tego uzbrojenia tkwi w podłożu zaplecza i może być przyczyną trudnego do 
określenia, okresowego zachowania się wody w podłożu. 
i) Opis i wnioski z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z 
wyk. fundamentów pod zaplecze teatru, opracowane przez archeologów: mgr 
Romualdę Uziembło i mgr Piotra Kierzkowskiegogo. 
Wykorzystano informacją dotyczące występujących gruntów, wody gruntowej, 
starych fundamentów i rur wodociągowych. 
j) Prof. W. Domasłowski - propozycje konserwatorskie dla Starówki Toruńskiej -
2003r. 
k) Opracowanie sprawozdawcze za rok 1979 dot. problemu: "Pomniki kultury 

polskiej źródłem świadomości narodu" w tym temat: " Metody konserwacji 
struktur budownictwa zabytkowego, wpływ zmian środowiska na zachowanie 
substancji zabytkowych obiektów i całych ich zespołów" - zastosowanie sypkich 
izolacji hydrofobowych do zabezpieczenia obiektów zabytkowych. 
Wykonawca: Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Środowiska. 
Opracowali: kier. doc. dr T. Przedecki, dr Z. i S. Sztromajer i inni. 
1) Własne opracowania i doświadczenia związane z robotami izolacyjnymi i 
odwadnianiem istniejących budynków w tym m.in. Domu Kopernika, Al. Armii 
Ludowej i inne w Toruniu. 

1.3 Charakterystyka środowiska gruntowo-wodnego 
Warunki gruntowo - wodne występujące w podłożu budynku zostały 
scharakteryzowane na podstawie opracowań archiwalnych, geotechnicznych i 
archeologicznych zamieszczonych w wymienionych w p-kcie 1.2 opracowaniach 
t 
- czterech odwiertów wykonanych w ramach opracowania wymienionego w p-

kcie (1.2h) w 1966r, 
- czterech odwiertów wykonanych w ramach opracowania wymienionego w p-

kcie (1.2c) w 1987r, 
- odwiertu wykonanego w ramach opracowania wymienionego w 
- p-kcie (1,2g) w roku 2003 oraz materiałów z nadzoru archeologicznego 

wymienione w p-kcie (1.2i). 
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Z w/w materiałów wynika, że strop gruntów rodzimych tj. pospółek i piasków 
" średnich z otoczakami układa się na poziomie około 45,00m.n.p.m. Powyżej do 

rzędnej około 50,70m.n.p.m. - do powierzchni terenu, zalegają grunty 
antropogeniczne (nasypowe) reprezentowane przez mieszaninę piasków z 
humusem, gruzu ceglanego, gliny, namułów ze średniowiecznymi elementami 
budowli drewnianych i wkładkami uszczelniającymi z glin z chaotycznym i 
przypadkowym ułożeniem materiału. 

Poziomy wód gruntowych układały się na rzędnych: 
wiercenia z 1966r - 46,40 do 47.00m.n.p.m spadek lw. w kierunku Wisły, 
wiercenia z 1987r - około 46,05" " 
wiercenia z 2003r - około 46,00 "—" 
pomiar z czerwca 2015r - około 46,16 m.n.p.m 

Przy występujących w obrębie obiektu elementach zabudowy średniowiecznej 
(fragmenty umocnień fosy, sklepień, rur wodociągowych wykazanych w 
dokumentacji archeologicznej,) oraz występującej zabudowy współczesnej ( sieć 
kanalizacyjną deszczową cieplna i energetyczna) nie można poprawnie określić 
krzywej depresji (zalegania) wód gruntowych jak i obszarów ich przepływu. 
Z pewnością poziom tych wód jest zmienny i zależny od opadów 
atmosferycznych, szczelności nawierzchni wokół obiektu jak i w sąsiedztwie, 
szczelności kanalizacji deszczowej i sanitarnej tak funkcjonującej obecnie jak i 
wyłączonej z eksploatacji, a pozostawionej w ziemi. 
Występujące w podłożu grunty można podzielić na dwie grupy tj. nasypy nie 
budowlane o miąższości około 5,Om i pospółki z piaskami średnimi. 
Parametry geotechniczne występujących w podłożu gruntów mają wartości 
zbliżone do niżej podanych, określonych w literaturze: 
- nasyp nie budowlany- NN, yd = l,85t/m\ Wn=12,0%, Cu = 0,0kPa, &u=25°, 
Id=0,3, strefa podsiąkania kap. h= 0,8 do l,5m, kio =0.005cm/s. W kawernach 
gdzie zalegają grunty zwięźlejsze z dużą ilością humusu wznos kapilarny (h) jest 
znacznie wyższy i może dochodzić do kilku metrów, 
- pospółki- Żp, yd = l,85t/m3,, Wn = 6,0%, Cu =0,0kPa, &u=37°, Id = 0,4, 
h = 0,5m, kio =l,0cm/s - tu stale pod wodą. 

1.4 Przyczyny podtapiania obiektu 
Przyczyną podtapiania piwnic zaplecza jest za wysoki i nieustabilizowany poziom 
wody gruntowej przy nieszczelnej konstrukcji piwnic. 
W zalegających pod fundamentami i wokół gruntach nasypowych, woda gruntową 
nawierconą utrzymywała się na głębokości od kilkunastu do kilkudziesięciu 
centymetrów poniżej poziomu posadzek w piwnicy. 
Z uwagi na brak bardziej regularnych pomiarów zw. w. gruntowej w tym obszarze 
można domniemywać, że w latach i okresach mokrych poziom ten mógł być 
znacznie wyższy i zw. wody gruntowej występowało w najniższych częściach 
piwnic. 

5 



Poziom tzw. wzniosu kapilarnego w tych gruntach wynosi około l,30m i przy 
występujących poziomach wody zawsze przekraczał poziom piwnic. 
W tym stanie rzeczy wykonywane od środka dodatkowe uszczelnienia, utrudniały 
samoczynne odwadnianie i wentylację po obniżeniu się zw.w. gruntowej,. 
Drugą przyczyną występowania zawilgocenia w piwnicach była infiltracja do 
piwnic tzw. wody gruntowej grawitacyjnej powstającej z opadów przy 
nieszczelnym połączeniu ścian tzw. przejazdu z budynkami teatru. 
Oprócz w/w przyczyn stałych mogą w przyszłości pojawić się przyczyny 
zawilgocenia okresowe, związane z wyciekami wody z nieszczelnych rynien 
deszczowych, rurociągów kanalizacyjnych itp podczas ich awarii. Zjawiska te 
powodują zwiększanie ilości wód infiltrujących do piwnic i przy nieszczelnych 
izolacjach mogą je zalewać i zawilgacać, powodując utrzymywanie się dużego 
zawilgocenie piwnic długo po ustąpieniu przyczyn. 
Oprócz wykonanego odwodnienia i izolacji, regulacja wilgotności powietrza w 
piwnicach powinna się odbywać poprzez wietrzenie i regulację temperatury. 

1.5 Koncepcja odwodnienia i realizacji robót towarzyszących 
Analiza materiałów i opracowań wymienionych w pl.2 oraz zauważalnego 
pozytywnego oddziaływania urządzeń odwadniających i izolacyjnych wykonanych 
w latach 2004r i 201 lr przy budynku teatru na zapleczu prowadzi do wniosku, 
iż w celu obniżenia i stabilizacji poź.zw.w. gr. przez co trwałego wyeliminowania 
podtapiania piwnic budynku głównego od ul. Wały Gen. Sikorskiego należy 
również wykonać podobne elementy. 
Zaprojektowano drenaż z rur kamionkowych o średnicy lOOmm perforowanych w 
obsypce filtracyjnej o średnicy ziarn 3-60mm w geowłókninie filtracyjnej 
POLYFELT TS 70 przepuszczającej wodę i odcinającej przenikanie drobnych 
cząstek gruntu rodzimego do zasypki. Szczeliny w ściankach rur o wymiarach 
2xl00mm w ilości 1,5% powierzchni bocznych. 
Niweleta drenażu dostosowana została do poziomu posadowienia fundamentów 
budynku - zgodnie z zaleceniami technicznymi w tym zakresie. 
Odprowadzanie wód z drenażu dokonywane będzie do istniejącej studzienki na 
kolektorze deszczowym Dn 450mm w ulicy Wały Gen. Sikorskiego za pomocą 
przepompowni usytuowanej przy budynku teatru. 
Przepompownia z kręgów żelbetowych Dnl200mm o głębokości całkowitej 
7,00mm, posadowiona na płycie żelbetowej o wymiarach 2,00xl,40m z otworami 
01Omm co 15cm w polu podstawy przepompowni. Pod płytą i wokół studni do 
wysokości max. zw. wody gruntowej tj. 47,00m.n.p.m. obsypka z kruszywa o 
średnicy 10 do 60mm grubości 50cm. 
Połączenia kręgów nie cementowane. 
Tak skonstruowana studnia wspomagać będzie działanie drenażu - spełniać będzie 
rolę studni filtracyjnej Typ S-7. 
Agregat pompowy o wydajności obliczeniowej 3,6 l/s i podnoszeniu H>8,0m, 
mocy około 2,0kW, włączany i wyłączany automatycznie. 
Zakupić agregat jednakowy dla istniejącej i projektowanej przepompownii. 
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Wraz z drenażem odwadniającym projektuję się wykonać izolację pionową ścian 
folią kubełkową lub innym materiałem o podobnych parametrach zakładaną w 
odległości około lOcm od ściany. 
Przestrzeń pomiędzy ścianą a folią winno wypełnić kalibrowane kruszywo o 
średnicy 3 do 60mm. Również kruszywo to ma stanowić zasypkę drenażu o 
grubości 40 cm ( patrz rys, nr 3 i nr 2) 

Roboty towarzyszące dotyczą rozebrania nawierzchni na szerokości 3,Om i jej 
ponowne ułożenie oraz demontaż i ponowne wykonanie elementów betonowych, 
płyt marmurowych i murków. 

MODEL HYDRAULICZNY DRENAŻU - OBLICZENIA. 
Drenaż wododziałowy o długości 40m dopływ jednostkowy q=3-6m3/d/m. 
Przyjęto dla istniejących warunków gruntowo- wodnych q=6,0m3/d/m tj. 
0,0691/s/m. 
Dopływ całkowity Q =40x0,069 =2,8l/s. 
Zaprojektowano wydajność agregatu pompowego na przepływ obliczeniowy 
Qobl = kxQ = l,3x,2,8 = 3,64l/s. 

gdzie k- wsp. dla jednej pompy -1,3. 
Przewód tłoczny agregatu pompowego - PE 60 mm. 
Zbiornik czynny pompowni h=l, 10m, V = 1123,01 
Czas napełniania równy czasowi przerw w włączaniu pompy T = 400 sek przy 
q = 2,8 l/s. 
Czas opróżniania przy dopływie ą = 2,8 l/s i wydajności 3,6l/s wynosi 
To =1404 sek. 
Drenaż zalecany o średnicy lOOmm. 

1.6 Technologia wykonania prac 
Prace należy rozpocząć od wykonania przepompowni - studni chłonnej 
Dnl200mm H=7,0m, metodą studniarską z odpompowywaniem wody w ostatniej 
fazie zapuszczania. 

Następnie należy : 
- rozebrać nawierzchnie i inne elementy w psie 3,Om od ściany budynku, 
- wykonywać wykopy od studni w górę drenaży z jednoczesnym ubezpieczaniem 
wykopu grodzicami i wykonywaniem elementów izolacji pionowej, drenaży, 
zasypki z zagęszczeniem usuwając sukcesywnie elementy ubezpieczenia, 
Transportem dowożącym kruszywo do zasypki wywozić nadmiar gruntu z 
wykopu. 
Drenaż nr 2 o długości 4,Om wykonać bez wykopu metodą wciskania. 
Odpowiednio do postępu robót wykonywać rozebrane elementy. 
Prace należy wykonywać pod nadzorem służb archeologicznych. 

1.7 Uzgodnienia - odpisy uzgodnień 
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Uzyskano z Wodociągów Toruńskich warunki na odprowadzanie wód z drenażu 
do sieci kanalizacyjnej. 
PT uzgodniono z w ZUD w Toruniu. 

1.8 Przedmiar robót i kosztorysy ( nakładczy i inwestorski) stanowią odrębne 
załączniki. 

Wyk. F. Trzaska 


