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Troch ę historii



Inwestycja (nowy budynek) słuŜyć będzie studentom Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, kierunku
nanotechnologii, jak równieŜ studentom pozostałych Wydziałów Politechniki Gdańskiej, szczególnie Wydziału
Chemicznego, Mechanicznego, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Budynek stanowi całkowicie nową ofertę
naukowo-dydaktyczną zdolną realizować kierunki badawcze w zakresie nanotechnologii i technologii bezpieczeństwa
wewnętrznego oraz pozwalającą na zwiększenie liczby studentów.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z

Dlaczego uzyskali śmy akceptacj ę ?

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z
priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu
infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury
technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym
POIiŚ.
Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w
dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie
na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za
priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.
Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego POIiŚ, przyjętego decyzją
Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej
Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu
widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich
przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia
(uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.



Lokalizacja



ZałoŜenia projektowe

Powierzchnia zabudowy: 1.380 m2

Powierzchnia całkowita : 5.250 m2

Powierzchnia netto: 4.050 m2

Kubatura: 25.000 m3



Struktura



Laboratoria



Laboratoria – cd.



Wymagania dla pomieszcze ń 
(ogólne)

INTELIGENTNY BUDYNEK
� sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym w zaleŜności od stanu 

obecności osób w pomieszczeniach oraz ruchu, w oparciu o natęŜenie światła 
itp.,itp.,

� sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń,
� sterowanie wentylacją, klimatyzacją i filtracją w oparciu o parametry jakości 

powietrza tj. zawartość dwutlenku węgla i wilgotność,
� system alarmowy i monitoringu,
� system przeciwpoŜarowy,
� system kontroli dostępu,
� system zasilania UPS,
� system pogodowy,
� złoŜony system personalizacji



Wymagania dla pomieszcze ń 
laboratoriów

� moŜliwość łatwego rozmieszczenia aparatury (sufit podwieszany, instalacje prowadzone górą z 
moŜliwością łatwego i elastycznego podejścia do poszczególnych stanowisk),

� posadzki, ściany i sufity wykonane z materiałów zapewniających odpowiednią czystość i łatwość ich 
utrzymania,

� pomieszczenia laboratoryjne muszą być klimatyzowane z zapewnieniem moŜliwości kontroli temperatury i 
wilgotności,wilgotności,

� powietrze napływające musi być filtrowane, napływ powietrza laminarny o krotności wymian większej lub 
równej 20 zapewniający w pomieszczeniach lekkie nadciśnienie. Zalecane jest utrzymanie niskiej 
prędkości przepływu powietrza (na poziomie <2,5 m/s), w celu zminimalizowania wahań ciśnienia i fal 
akustycznych o niskiej częstotliwości (0,2-8Hz)

� poziom natęŜenia hałasu nie większy niŜ 50 dB,
� naleŜy zabezpieczyć pomieszczenia przed wibracjami,
� materiały uŜyte do wykończenia pomieszczeń muszą zapobiegać gromadzeniu się ładunków statycznych,
� zasilanie w energię elektryczną zapewniające jej nieprzerwaną dostawę,
� odpowiedni poziom napięć, brak przepięć i impulsów przychodzących z sieci,
� średni poziom zapotrzebowania na moc 800 W/m2

� część pomieszczeń musi być ekranowana od zewnętrznych pól
� elektromagnetycznych,
� oświetlenie sztuczne powinno być zbliŜone do dziennego, zapewniać prawidłowy odbiór barw,
� we wszystkich pomieszczeniach zasilanie w zimną wodę (14-18 °C) i gor ącą wodę (~70 °C)



Wymagania dla pomieszcze ń 
laboratoriów wysokiej czysto ści

� Stopień czystości: ISO 5
� PodłoŜe antywibracyjne, wibracje w pomieszczeni mierzone w 

zakresie 8-100 Hz, 3 punkty na oktawę nie powinny przekraczać 3 
µm/sµm/s

� System odprowadzenia zanieczyszczeń (gazowe i płynne)
� System oczyszczania powietrza
� Nadciśnienie ok. 30 Pa
� Kontrola temperatury 22 °C z dokładno ścią 0,1 °C
� Kontrola wilgotności 43% z dokładnością 2%



Ekranowanie aparatury od wibracji



Sieć elektryczna

� Standardowa (wentylatory, pompy 
próŜniowe, silniki, piece, myjki 
ultradźwiękowe itp.)ultradźwiękowe itp.)

� Specjalnego przeznaczenia (aparatura 
pomiarowa)



Uziemienie (zazwyczaj)



Uziemienie (proponowane)



Czysto ść powietrza



Ile kosztuje czysto ść ?



Poziom hałasu (>100 Hz)

0 dB – próg słyszalności
10 dB – ludzki oddech z 3 metrów
30 dB – szept z 5 metrów
40 dB – ciche biuro
50 dB – przeciętny dom
60 dB - rozmowa



Ekranowanie od pól e-m



Gdzie jeste śmy ?



Dziękuję za uwagę


