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OPIS TECHNICZNY 

Prace adaptacyjne w pracowni automatyki i mechatroniki 

w Zespole Szkół w Dobczycach 

 

Inwestor: Zespół Szkół im. ks. J. Tischnera 

ul. Szkolna 21a 

32-410 Dobczyce 

 

I. DANE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot inwestycji i przeznaczenie. 

1.1.1 Przedmiotowa część budynku piętrowa, bez podpiwniczenia. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sali lekcyjnej w celu utworzenia pracowni dla 

zawodu technik elektryk oraz technik mechatronik. 

Projektowana przebudowa pomieszczenia wiąże się z demontażem istniejących drzwi, 

zamurowanie powstałego otworu, robotami wykończeniowymi oraz wymianą i rozbudową 

instalacji elektrycznej celem utworzenia osobnych stanowisk w pracowni. 

1.1.2 Obiekt wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną, którą w niniejszej części 

opracowania należy wymienić - linie przebiegu i lokalizacja opraw wg projektu branżowego. 

1.1.3 Obiekt wyposażony w wewnętrzną instalację C.O. pozostającą bez zmian. 

1.2. Warunki lokalizacyjne. 

Projekt remontu sali lekcyjnej opracowano na podstawie: 

- inwentaryzacji części istniejącego budynku, 

- oceny stanu technicznego istniejącego budynku i jego elementów konstrukcyjnych. 

 

II. PROGRAM UŻYTKOWY 

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa m² 

1 Sala lekcyjna 68,44 

2 Zaplecze techniczne 15,95 
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III. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 

3.1. Zakres prac modernizacyjnych: 

- demontaż istniejących ościeżnic drzwiowych, zamurowanie powstałego otworu, 

- roboty wykończeniowe: naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów, 

- wymiana i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej wg projektu branżowego. 

3.2. Opis stanu istniejącego: 
 
3.2.1. Fundamenty budynku żelbetowe. 

3.2.2.Ściany zewnętrzne, z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej 

ocieplone styropianem. 

3.2.3. Ściany wewnętrzne z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej. 

3.2.4. Słupy i podciągi żelbetowe. 

3.2.5. Strop nad parterem żelbetowy. 

3.2.6. Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi żelbetowe. 

3.2.8. Okna z PCV, drzwi wewnętrzne drewniane płytowe oraz z PCV. 

3.2.9. Posadzki w pomieszczeniach wykończone wykładzina PCV 

3.2.10. Tynki wewnętrzne cementowo–wapienne. 

3.2.11. Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna przez kanały murowane. 

3.2.12. Instalacje wewnętrzne. 

Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i 

ciepłowniczą. 

3.3. Ekspertyza techniczna konstrukcji i elementów konstrukcji: 

Ogólny stan techniczny budynku określono jako dobry. 

Z uwagi na brak zmian konstrukcyjnych w planowanym remoncie odstępuje się od obliczeń 

sprawdzających. Obiekt ocenia się na podstawie oględzin z natury z uwzględnieniem stanu 

istniejącego. 

3.3.1. Konstrukcja ścian. 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że istniejące ściany nie wykazują 

zarysować ani pęknięć, z czego wynika, że konstrukcja ścian spełnia warunki normowe 

nośności. 
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3.3.2. Nadproża. 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że istniejące nadproża 

ceglane spełniają wymagania normy odnośnie warunków wytrzymałości i użytkowania. 

Ugięcie i wyboczenie elementów nie przekracza wartości dopuszczonych przez normę, nie 

występują ubytki i naruszenia struktury w masie. 

3.3.3. Stropy. 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że istniejące stropy spełniają 

wymagania normy odnośnie warunków wytrzymałości i użytkowania. Ugięcie i wyboczenie 

elementów nie przekracza wartości dopuszczonych przez normę, nie występują ubytki i 

naruszenia struktury w masie. 

3.3.5. Sprawdzenie ław fundamentowych. 

Ze względu na brak zwiększenia obciążenia na ławy w tym przypadku odstępuje się od 

obliczeń sprawdzających. 

3.3.6. Wnioski końcowe. 

Przeprowadzone oględziny, badania, pomiary pozwalają stwierdzić, że stan techniczny 

budynku w większości spełnia warunki wytrzymałościowe i użytkowe. 

Wyszczególnienie prac remontowych opisane będzie w opisie do projektu remontu w dalszej 

części opracowania. 

3.4. Opis stanu projektowanego: 

3.4.1.Wykonanie demontażu ościeżnic drewnianych drzwiowych,  

3.4.2.  Zamurowanie otworu w ścianie, na zaprawie cementowo-wapiennej, ścianka grubości 

½ cegły. 

3.4.3. Tynkowanie ścian, tynk kat III. 

3.4.4. Likwidacja karniszy. 

3.4.5. Tynkowanie bruzd. 

3.4.6. Wykończenie tynków cementowo-wapiennych gładziami gipsowymi, ubytki w tynkach 

uzupełnić gładziami gipsowymi. 

3.4.7. Malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbą emulsyjną, 2-krotnie. Malowanie 

lamperii do wysokości 1,6 m farbą olejną. 

3.4.8. Wywóz gruzu. 
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IV. INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

4.1. Instalacja elektryczna istniejąca – wymiana oraz rozbudowa wg projektu branż owego. 

4.2. Instalacja C.O. – bez zmian. 

 

Opis techniczny instalacji elektrycznej w pracowni automatyki i mechatroniki  

w Zespole Szkół w Dobczycach 

 

1. Oznaczenia na rysunku poglądowym pracowni 

A – gniazdo 1fazowe pojedyncze (na suficie) do projektora 

B – gniazdo 1-fazowe podwójne w sali lekcyjnej i w zapleczu 

C – wyłącznik 1 biegunowy do sterowania oświetleniem w zapleczu 

D – 3 wyłączniki  1 biegunowe do sterowania oświetleniem sali ( podział na 3 sekcje wg 

rysunku) 

E – szyna (kanał) elektroinstalacyjny do doprowadzenia zasilania i internetu do stanowisk 

komputerowych 

F- 1 gniazdo 1 fazowe podwójne do zasilania routera 

G – rozdzielnia główna 

2. SK1- SK16 – stanowiska komputerowe: 

- min. 1 potrójne gniado 1 fazowe na każde stanowisko komputerowe, 

- na każde stanowisko komputerowe gniazdo RJ45 

3. St1- St8 – stanowiska mechatroniczne: 

- 1 gniazdo 3 fazowe (5 bolcowe 16A) 

- 1 gniazdo 1 fazowe podwójne 

- wyłącznik awaryjny 

- na każde stanowisko komputerowe gniazdo RJ45 

4. G – rozdzielnia główna – zamontowana na zapleczu sali: 

- obudowa metalowa 
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- sterowanie wszystkich stanowisk SK i St 

- zabezpieczenie wszystkich gniazd 1 fazowych i 3 fazowych 

- zabezpieczenie oświetlenia 

- wyłącznik główny 

- monitor sieci 3 fazowej (lampki) 

- okablowanie gniazd 1 fazowych – przewód YDY 3x2,5 

- okablowanie gniazd 3 fazowych – przewód YDY 5x2,5 

- zabezpieczenie gniazd 1 fazowych – wyłącznik nadmiarowo - prądowy S303 B16 

- zabezpieczenie gniazd 3 fazowych – wyłącznik nadmiarowo - prądowy S303 B16 

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe stanowisk St 1…8 – wyłącznik różnicowo-prądowy 3 

fazowy 

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe stanowisk SK 1…16 – 1 wyłącznik różnicowo-prądowy 

1 fazowy 

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe pozostałych gniazd – wyłącznik różnicowo-prądowy 1 

fazowy 

- różnicówka 3 fazowa x 8 

- różnicówka 1 fazowa x2 

- na stanowiskach St 1…8 faza zasilająca gniazdo 1 fazowe ma być wzięta z zasilania 3 

fazowego tych stanowisk (wspólne zabezpieczenie) 

5. Oświetlenie sali lekcyjnej (wymiana) 

- 3 rzędy lamp poi 6 sztuk w rzędzie 

- podział na 3 sektory sterowanie osobnymi włącznikami z pkt. D 

- na zapleczu 2 punkty świetlne sterowane z pkt. G 

- lampy rodzaju – oprawa rastrowa natynkowa 600x600; min 4x18 W Led. 18 lamp w sali i 2 

w zapleczu. 

- przewody prowadzone podtynkowo.  
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Opis techniczny instalacji elektrycznej w pracowni automatyki i mechatroniki  

w Zespole Szkół w Dobczycach 

 

1. Oznaczenia na rysunku poglądowym pracowni 

A – gniazdo 1fazowe pojedyncze (na suficie) do projektora 

B – gniazdo 1-fazowe podwójne w sali lekcyjnej i w zapleczu 

C – wyłącznik 1 biegunowy do sterowania oświetleniem w zapleczu 

D – 3 wyłączniki  1 biegunowe do sterowania oświetleniem sali ( podział na 3 sekcje wg 

rysunku) 

E – szyna (kanał) elektroinstalacyjny do doprowadzenia zasilania i internetu do stanowisk 

komputerowych 

F- 1 gniazdo 1 fazowe podwójne do zasilania routera 

G – rozdzielnia główna 

2. SK1- SK16 – stanowiska komputerowe: 

- min. 1 potrójne gniado 1 fazowe na każde stanowisko komputerowe, 

- na każde stanowisko komputerowe gniazdo RJ45 

3. St1- St8 – stanowiska mechatroniczne: 

- 1 gniazdo 3 fazowe (5 bolcowe 16A) 

- 1 gniazdo 1 fazowe podwójne 

- wyłącznik awaryjny 

- na każde stanowisko komputerowe gniazdo RJ45 

4. G – rozdzielnia główna – zamontowana na zapleczu sali: 

- obudowa metalowa 

- sterowanie wszystkich stanowisk SK i St 

- zabezpieczenie wszystkich gniazd 1 fazowych i 3 fazowych 

- zabezpieczenie oświetlenia 
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- wyłącznik główny 

- monitor sieci 3 fazowej (lampki) 

- okablowanie gniazd 1 fazowych – przewód YDY 3x2,5 

- okablowanie gniazd 3 fazowych – przewód YDY 5x2,5 

- zabezpieczenie gniazd 1 fazowych – wyłącznik nadmiarowo - prądowy S303 B16 

- zabezpieczenie gniazd 3 fazowych – wyłącznik nadmiarowo - prądowy S303 B16 

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe stanowisk St 1…8 – wyłącznik różnicowo-prądowy 3 

fazowy 

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe stanowisk SK 1…16 – 1 wyłącznik różnicowo-prądowy 

1 fazowy 

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe pozostałych gniazd – wyłącznik różnicowo-prądowy 1 

fazowy 

- różnicówka 3 fazowa x 8 

- różnicówka 1 fazowa x2 

- na stanowiskach St 1…8 faza zasilająca gniazdo 1 fazowe ma być wzięta z zasilania 3 

fazowego tych stanowisk (wspólne zabezpieczenie) 

5. Oświetlenie sali lekcyjnej (wymiana) 

- 3 rzędy lamp poi 6 sztuk w rzędzie 

- podział na 3 sektory sterowanie osobnymi włącznikami z pkt. D 

- na zapleczu 2 punkty świetlne sterowane z pkt. G 

- lampy rodzaju – oprawa rastrowa natynkowa 600x600; min 4x18 W Led. 18 lamp w sali i 2 

w zapleczu. 

- przewody prowadzone podtynkowo.  
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