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I. OPIS TECHNICZNY 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod- kan w pomiesz-
czeniach znajdujących się w nowoprojektowanym obiekcie podziemnym łączącym 
piwnice budynków A, B i C Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w Gdań-
sku. 
Opracowanie obejmuje rozwiązania w zakresie instalacji: 

− wody zimnej i ciepłej; 
− kanalizacji sanitarnej; 
− kanalizacji deszczowej; 

W dokumentacji ujęto przekładki istniejących rurociągów ułożonych w korytarzu piw-
nic budynku kolidujących z projektowaną komunikacją. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Dokumentację opracowano na podstawie: 

− wykonanego projektu budowlanego 
− równolegle wykonywanego projektu wykonawczego przekładek sieci kolidują-

cych z projektowanym łącznikiem podziemnym 
− równolegle wykonywanego projektu architektury i projektu wentylacji; 
− uzgodnień międzybranżowych; 
− obowiązujących norm i przepisów; 
− wizji lokalnej. 

 
3. OPIS OBIEKTU 
 
Pomiędzy gmachami A, B i C Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej projektuje się 
podziemny obiekt, łączący podziemia tych budynków. Oprócz funkcji łącznika,  
w obiekcie tym zaprojektowano dwie sale laboratoryjne z zapleczem sanitarnym oraz 
pomieszczenie techniczne. 
Komunikacja zapewniona jest poprzez połączenia łącznika z istniejącymi klatkami 
schodowymi.  
Część stropu nad łącznikiem stanowi lokalna droga ruchu kołowego. Pozostały strop 
zaprojektowano jako zielony dach odwrócony. Nad częścią łącznika oraz w salach 
laboratoryjnych przewiduje się świetliki ze szkła przeciwpożarowego. 
 
4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
 

4.1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
 
W omawianym obiekcie zaprojektowano tylko instalację wody zimnej. Zasila ona ar-
maturę czerpalną przy przyborach sanitarny oraz hydrant ppoż. 
Woda doprowadzona jest z sieci zewnętrznej. Z uwagi na kolizję istniejącego wodo-
ciągu z projektowanym obiektem, jedynym miejscem, przez które można przeprowa-
dzić wodociąg jest wnętrze łącznika. 
Instalacja prowadzona jest w od pkt. A do B w przestrzeni stropu podwieszonego  
a na odcinku B, C, D w lokalnej bruździe  wykonanej w płycie stropowej. 
Odcinki instalacji A, B oraz B, C, D stanowią tranzyt sieci wodociągowej. 
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Instalacja wewnętrzna, zasilająca armaturę czerpalną wyprowadzona jest odgałęzie-
niem z rurociągu tranzytowego w pkt. C. Odgałęzienie to doprowadzone jest do po-
szczególnych punktów czerpalnych. 
Ciepła woda przygotowywana jest lokalnie poprzez elektryczne podgrzewacze wody 
umieszczone pod umywalkami. 
Zgodnie z wytycznymi ppoż. do wewnętrznego gaszenia pożaru służyć ma hydrant 
φ25. 
 

4.2 I NSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
Ścieki spływające z przyborów sanitarnych oraz kratek ściekowych odprowadzane są 
jednym przykanalikiem zakończonym studnią S3 na zewnątrz budynku. 
Przykanalik zabezpieczony jest przed przepływem zwrotnym poprzez zawór antycof-
kowy zamontowany w studni. 
Piony kanalizacyjne (KP) łączą się ze sobą pod stropem w jeden rurociąg odpowie-
trzający zakończony wywiewką wyprowadzoną ponad dach. 
 

4.3 PRZEKŁADKI ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI  
 

Przekładki kolidujących rurociągów z projektowaną komunikacją dotyczą piwnic bu-
dynku A, a dokładnie instalacji w obecnych pomieszczeniach magazynowych 029 
oraz w korytarzu. 
Przez obecne pomieszczenie 029 zaprojektowano przejście łączące projektowany 
łącznik z klatką schodową budynku A. Na trasie tego przejścia znajduje się poziom 
kanalizacji technologicznej ułożony nad posadzką. 
Aby umożliwić budowę przejścia istniejącą kanalizację technologiczną na odcinku 
między pionami PK3 a PK4 należy zdemontować. Nowy poziom kanalizacyjny umoż-
liwiający spływ ścieków z pionu PK1 poprowadzić nad posadzką pomieszczenia 028 
doprowadzając go do istniejącego pionu PK2. 
Wzdłuż korytarza piwnicznego istnieje 8 rurociągów cieplnych i wodociągowych,  
z których część ułożonych jest na wysokości poniżej 2.0 m . 
W związku z tym część rurociągów na odcinku X- Z należy zdemontować i ponownie 
ułożyć zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. nr S1. 
 
5. WYTYCZNE MATERIAŁOWE I WYKONAWCZE 
 
Instalację wody użytkowej zarówno instalację wewnętrzną jak również instalację 
tranzytową, wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych, łączonych na 
kształtki z żeliwa ciągliwego. Fragment rurociągu prowadzony pod stropem węzła 
sanitarnego wykonać z rur ze stali nierdzewnej. 
Odcinki prowadzone w warstwach posadzki wykonać z rur PEX. 
Rurociągi izolować: 
-rurociągi tranzytowe oraz rurociągi układane w przestrzeni stropu podwieszonego 
→  otulinami z pianki PE o gr. 10 mm 
-rurociągi układane w posadzce → otulinami z pianki PE o gr. 6 mm 
Do odcinania przepływu wody zastosować zawory kulowe. 
Pod każdą umywalką zamontować elektryczny, przepływowy podgrzewacz wody  
o mocy 3 kW. 
Do wewnętrznego gaszenia pożaru służyć ma hydrant wnękowy φ25 z wężem półsz-
tywnym o dł. 30 m. 
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Instalację kanalizacyjną wykonać: 
- piony i odpowietrzenia → rury i kształtki PVC do kanalizacji wewnętrznej 
- podejścia do przyborów  → rury i kształtki z PP 
- przykanalik prowadzony pod posadzka  → rury i kształtki z rur PVC kl. N. 
- automatyczny zawór zwrotny do ścieków 
Rurociągi mocować do ścian i stropów za pomocą typowych podparć i podwieszeń  
z przekładką gumową. 
Rurociągi ukryć w przestrzeniach stropów podwieszonych i zabudowach misek ustę-
powych. 
Wyposażenie sanitarne 
-miski ustępowe wiszące montowane do stelaży 
-pisuary fajansowe z zaworami spłukującymi ręcznymi 
-umywalki fajansowe o wym. 550 x 400 nablatowez baterią stojąca mieszaczową  
  i syfonem umywalkowym 
-kratki podłogowe φ50 ze stali nierdzewnej 
-zlew laboratoryjny jednokomorowy, ceramiczny biały z fartuchem naściennym z za-
worami czerpalnymi na zimnej i ciepłej wodzie z syfonem  
 
6. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
Wszystkie przejścia przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego należy zabez-
pieczyć produktami odpowiednio dla rur stalowych i rur z tworzywa sztucznego. 
Elementami oddzielenia są ściany i stropy wydzielające pomieszczenie wentylatorni. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 
klasę odporności ogniowej EI120, zaś przez ściany i strop przedsionków ppoż. min. 
Kl. EI60. 
Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie będących 
elementami oddzielenia przeciwpożarowego, dla których jest wymagana klasa od-
porności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności 
ogniowej (EI) tych elementów. 
Przejścia rurociągów przez ściany zewnętrzne wykonać jako gazoszczelne. 
 
 

III. ZAŁĄCZNIKI  
 

Nr załącz-
nika  

Wykaz załączników 

1 Warunki techniczne wykonania przejść podziemnych wydane przez 
Dział Eksploatacji PG 

2 Uwagi do projektu wydane przez Dział Inwestycji i Remontów 
  

 
 
 

OPRACOWANIE: 
 

Andrzej Pawłowski 
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