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I.         OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejących sieci sa-
nitarnych kolidujących z nowoprojektowanym obiektem podziemnym łączącym piwni-
ce budynków A, B i C Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Opracowanie 
obejmuje rozwiązania w zakresie przebudowy: 

- sieci wodociągowej; 
- kanalizacji deszczowej; 

W dokumentacji ujęto równie> przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne obsługujące 
projektowany obiekt. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Dokumentację opracowano na podstawie: 
- wykonanego projektu budowlanego instalacji wewnętrznych 
- 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. 
Zgodnie z  otrzymaną mapą geodezyjną do  celów  projektowych  oraz zgodnie 
z informacjami uzyskanymi od przedstawicieli Dz. Eksploatacji PG, projektowany 
obiekt koliduje z następującymi sieciami sanitarnymi: 
-siecią cieplną 2 xDn100 i 2 x Dn50 

-wodociągiem Ø8O 

-kanalizacją deszczową Ø 300 i Ø 150 

-gazociąg n/c Dn100 

Uwaga: 
Istnieje prawdopodobieństwo występowania innych nie zinwentaryzowanych sieci, 
w tym sieci sanitarnych. 
Ich przebieg będzie można określić dopiero w trakcie wykonywania wykopów pod 
projektowany obiekt. 
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4.   OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

4.1 WODOCIĄG 

Projektowane podziemi koliduje z istniejącym wodociągiem doprowadzającym wodę 

do budynku A oraz do hydrantu podziemnego Ø 8O. 
Ze względu na lokalizację nowego obiektu, jedynym miejscem, przez które można 
przeprowadzić wodociąg jest wnętrze łącznika. 
Nowe odcinki sieci wodociągowej prowadzą w terenie: 
- od pkt. W1 do pkt. A 
- od pkt. W2 do pkt. D 
- od pkt. B do hydrantu 
Pozostała część przekładanej sieci wodociągowej przedstawiona jest w projekcie 
instalacji sanitarnych projektowanego łącznika. 

4.2 KANALIZACJA DESZCZOWA  

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej umożliwiające ominięcie nowego obiektu 
dotyczą odcinków Di1 - Di2 oraz Di3- Di4.  
Odcinek Di1 - Di2 prowadzi między istniejącym budynkiem A oraz projektowanym 
łącznikiem i jest rurociągiem tranzytowym. Do tego odcinka- w studniach D1, D2 i D4p 
- podłączone są kanały odwodnienia liniowego 
o odprowadzające wody opadowe z nawierzchni nad łącznikiem. 
Odcinek Di3- Di4 jest odcinkiem kanalizacji odprowadzającym wody opadowe ze 
studni Di4. Do tego odcinka w studni D7 podłączony jest przykanalik z rury spustowej 
RD oraz nieczynnego obecnie wpustu ulicznego Wp. 
Kolejnym odcinkiem projektowanej kanalizacji deszczowej jest kanał prowadzony 
w zagłębieniu wzdłuż ściany budynku C. Do tego kanału podłączone są odwodnienia 
odbierające wody opadowe z lokalnych zagłębień przy bud. C. Kanał ten podłączony 
jest do studni Di1. 

4.3 KANALIZACJA SANITARNA  

Ścieki z projektowanego obiektu odprowadzane są na zewnątrz budynku jednym 
przykanalikiem. 
Najbliższym odbiornikiem ścieków sanitarnych jest istniejąca studnia Si, od której to 
studni należy wykonać przyłącze zakończone studnia S1. 

4.4 GAZOCIĄG 

Między budynkami A i B na poziomie piwnic ułożony jest gazociąg Dn 100. Wg 
informacji uzyskanych w Dz. Eksploatacji rurociąg ten jest nieczynny. W związku z 
tym należy go odciąć przy ścianach wewnętrznych obu budynków a odcinek 
zewnętrzny- zdemontować
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4.5. SIEĆ C.O. 
Zdemontować rurociąg ciepłowniczy 2xDN100 w kanale betonowym w obrębie 
przewidywanego wykopu. L=35m. 
 
5.   WYTYCZNE MATERIAŁOWE I WYKONAWCZE  

Z uwagi na trasy projektowanych przekładek sieciowych przy wykonaniu wykopów 
należy zwracać uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne. O każdej napotkanej a 
nie zinwentaryzowanej sieci należy bezwzględnie powiadomić służby eksploatacyjne 

PG. 
Prace montażowe przy układaniu zwłaszcza kanalizacji deszczowej na odcinku Di1- 
Di2 z uwagi na niewielką przestrzeń między istniejącym budynkiem a projektowanym 
wykonywać odcinkami. 
Odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej wskazane na rysunkach, z uwagi na 
skrzyżowanie z istniejącymi murami oporowymi oraz skarpą wykonywać przeciskiem 
z zastosowaniem rury ochronnej. 
Pozostałe odcinki sieci układać w wykopach wąskoprzestrzennych, szalowanych. 

5.1 WODOCIĄG 

Przekładane zewnętrzne odcinki wodociągu wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych 
PE (SDR13.6) na PN 1.0. 
Do odcinania przepływu wody zastosować zasuwy z miękkim doszczelnieniem. 
Do gaszenia pożaru zastosować hydrant podziemny Ø 8O 

Po ułożeniu wodociągu oraz po pozytywnym przeprowadzeniu prób ciśnieniowych 
wykonać obsypkę z piasku sięgającą po zagęszczeniu 30 cm nad wierzch rury. W 
trakcie wykonywania obsypki na wys.20 cm nad rurociągiem ułożyć taśmę 
ostrzegawczą kolory biało-niebieskiego z zatopioną wkładką metalową. Pozostałą 
część wykopu wypełnić gruntem rodzimym. 
Na skrzyżowaniu z czynnym kanałem ciepłowniczym oraz pod projektowaną jezdnią 
wewnętrzną, projektowane wodociągi ułożyć w rurach ochronnych o parametrach 
przedstawionych w części rysunkowej opracowania. Obie strony rur ochronnych 
uszczelnić manszetami. 
Zgodnie z PN-81/B-10725 wartość ciśnienia próbnego wynosi pp = 1.5 pr lecz nie mniej 
niż 1.0 MPa. 
Po pozytywnych wynikach próby wodociąg należy przepłukać i zdezynfekować. 
Zasuwy i hydranty trwale oznakować tabliczkami znamionowymi. 

5.2 KANALIZACJA SANITARNA  

Projektowane przyłącze odprowadzające ścieki z budynku wykonać z rur PVC do 
kanalizacji zewnętrznej klasy S-lite. 
Rurociągi układać na 15 cm podsypce z piasku. Z tego samego materiału wykonać 
obsypkę sięgającą 30 cm nad wierzchołek rury. Pozostałą część wykopu wypełnić 
gruntem rodzimym. Wskaźnik zagęszczenia wynosić musi 97%zmodyfikowanej war-
tości Proctora. 
Studnie S2 i S3 wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych t))1200 z betonu 
wibroprasowanego klasy B45, wodoszczelnego W8 o średnicach podanych w części 
rysunkowej opracowania. Część denna-monolityczna ustawiona na 20 cm podsypce 
piaskowej. 
Studnie betonowe przykryć płytami nadstudziennymi oraz wyposażyć we włazy 
żeliwne kl. C250 z uszczelką gumową i zatrzaskiem. 
Studnię S1 wykonać z rur karbowanych Ø600 z PVC z kinetą z PP oraz włazem 
żeliwnym kl. C250. 



 

5.3 KANALIZACJA DESZCZOWA  

Projektowane przyłącze odprowadzające ścieki z budynku wykonać z rur PVC do 
kanalizacji zewnętrznej klasy S-lite. 
Rurociągi układać na 15 cm podsypce z piasku. Z tego samego materiału wykonać 
obsypkę sięgającą 30 cm nad wierzchołek rury. Pozostałą część wykopu wypełnić 
gruntem rodzimym. Wskaźnik zagęszczenia wynosić musi 97%zmodyfikowanej wartości 
Proctora. 
Do załamań trasy sieci oraz połączeń rurociągów zastosować studzienki niewłazowe 
Ø600 np. prod. Wavin z włazami >żeliwnymi kl. C250. 
Do odwodnienia jezdni zastosować korytka odwadniające o wys. 15 cm z rusztem 
żeliwnym kl. C250 a do odwodnienia fosy przy budynku C korytka odwadniające o 
wys. 15 cm z rusztem żeliwnym kl. B125. 

OPRACOWANIE: 

Andrzej Pawłowski 

II.        ZAŁĄCZNIKI I UZGODNIENIA  
 

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 

3.  

4.  
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