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OPIS TECHNICZNY 

Prace adaptacyjne w pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych 

w Zespole Szkół w Dobczycach 

 

Inwestor : Zespół Szkół im. ks. J. Tischnera 

ul. Szkolna 20a 

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. 

Projektowana przebudowa pomieszczenia wiąże się z wykonaniem ścianek działowych, 

robotami wykończeniowymi oraz wymianą i rozbudową instalacji elektrycznej.  

1.1.2 Woda doprowadzona do budynku z istniejącej sieci wodociągowej. 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 

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

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

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

1.2. Projekt przebudowy 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 66.27 

2 Łazienka 2,55 
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III. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 

3.1. Zakres prac modernizacyjnych: 

- rozbiórka ścianki działowej pomiędzy salą lekcyjną a zapleczem a korytarzem, 

- rozebranie posadzki z deszczułek, 

- zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych, 

- wykonanie izolacji poziomej, 

- wykonanie ścian budynku z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm. 

- wykonanie tynków wewnętrznych kat. III. 

- wykonanie posadzki z zaprawy cementowej zatartej na ostro gr. 5 cm, 

- wykonanie gładzi na ścianach, 

- wykonanie sufitu podwieszanego, 

- gruntowanie i malowanie sufitu i ścian farbami emulsyjnymi, malowanie lamperii, 

- wymiana oraz osadzenie nowej stolarki drzwiowej, 

- wykonanie posadzki z  płytek kamiennych metoda kombinowaną oraz cokolików, 

- licowanie sian płytkami ceramicznymi w pomieszczeniu łazienki, 

- montaż WC i umywalki wraz z bateriami i wykonanie podejść pod urzadzenia 

- wymiana i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej wg projektu branżowego 

3.2. Opis stanu istniejącego: 

3.2.1. Fundamenty 

3.2.1. Fundamenty budynku żelbetowe. 

3.2.2.Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem. 

3.2.3. Ściany wewnętrzne z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowowapiennej. 

3.2.4. Słupy i podciągi żelbetowe. 

3.2.5. Strop nad parterem żelbetowy. 

3.2.6. Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi żelbetowe. 
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3.2.7. Okna z PCV, drzwi wewnętrzne drewniane płytowe oraz z PCV. 

3.2.8. Posadzki w pomieszczeniach wykończone lastrykiem i deszczułkami. 

3.2.9. Tynki wewnętrzne cementowo–wapienne. 

3.2.10. Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna przez kanały murowane. 

3.2.11. 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 ze konstrukcja ścian spełnia warunki normowe 

nośności. 

3.3.2. Nadproża. 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że istniejące nadproża żelbetowe 

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 istniejący strop spełnia 

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. 
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3.3.4. 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, ze 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.Wyburzenie istniejących ścian działowych i wymurowanie nowych ścian z bloczków z 

betonu komórkowego gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.   

3.4.2. Usunięcie starej posadzki, wykonanie izolacji oraz nowej posadzki z zaprawy 

cementowej zatartej na ostro. 

3.4.3. Wymiana oraz osadzenie nowej stolarki drzwiowej. 

2.4.4. Wykonanie tynków kat. III. 

3.4.5. Wykończenie tynków cementowo-wapiennych gładziami gipsowymi. 

3.4.6. Montaż sufitu podwieszanego. 

3.4.7. Malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbą emulsyjną w kolorach jasnych, 2-

krotnie. Malowanie lamperii do wysokości 1,6 m farbą olejną. 

3.4.8. Wykonanie podejść i montaż WC i umywalki w pomieszczeniu łazienki. 

3.4.9. Ułożenie płytek ceramicznych na ścianie w pomieszczeniu łazienki. 

3.4.10. Wykonaną posadzkę w sali lekcyjnej wykończyć płytkami sztucznymi metoda 

kombinowaną wraz z cokolikami. Materiały wykończeniowe posadzek powinny być 

przeciwślizgowe i antyelektrostatyczne. 
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IV. INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

4.1. Instalacja elektryczna istniejąca – wymiana oraz rozbudowa wg projektu branżowego. 

4.2. Instalacja C.O. – bez zmian. 

Opis techniczny instalacji elektrycznej w pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych  

w Zespole Szkół w Dobczycach 

1. Instalacja elektryczna 

1.1 Doprowadzenie zasilania do sali 

Przewód zasilający rozdzielnicę główną YDY5x6 mm
2 
 lub podobny o takiej samej ilości żył i 

przekroju. 

Wymiana zasilania, długość ok. 50 m. 

1.2 Rozdzielnica główna natynkowa – G musi zawierać: 

 zabezpieczenia i obwody załączania 8 stanowisk; 

 zabezpieczenia pozostałych obwodów; 

 stycznik trójfazowy główny 63A cewka 230V; Uwaga: stycznik główny załącza tylko 

obwody 8 stanowisk; 

 lampkę kontrolną pojedynczą trójfazową sygnalizującą obecność faz na wyjściu 

stycznika; 

 przycisk bezpieczeństwa zamontowany na zewnątrz tablicy głównej wyłączający 

napięcie; 

 przycisk sterujący podwójny do sterowania stycznikiem głównym 

1.2.1 Obwody instalacji elektrycznej 

 8 obwodów stanowiskowych, niezależnych (1.3 Osprzęt tablicy montażowej – A) – 

wymaganie konieczne, nie podlegające modyfikacji; zasilanie każdego obwodu 

przewodem YDY 5x2,5 mm
2
 . Instalacja prowadzona w korytkach instalacyjnych z 

przegrodą (oddzielając instalację elektryczną od instalacji antenowej i LAN), o 

minimalnej szerokości 60x40. 

 Obwód zasilający gniazdo dla ogrzewacza wody. 
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 Obwód pozostałych gniazd w zapleczu, gniazda rozdzielni antenowej, puszki instalacyjnej 

(podłogowej) dla nauczyciela i gniazd instalacji „przytablicowej”. 

 Obwód instalacji oświetleniowej. 

1.2.2 Zabezpieczenia poszczególnych obwodów w rozdzielnicy głównej: 

 Zabezpieczenia jednego obwodu stanowiskowego (1.3 Osprzęt tablicy montażowej – A): 

 wyłącznik różnicowoprądowy 40A/30mA, trójfazowy; 

 wyłącznik nadprądowy C20 trójfazowy; 

 stycznik trójfazowy 25A, cewka 230V; 

 przycisk podwójny do sterowania stycznikiem (załącz / wyłącz); 

 lampka kontrolna trójfazowa sygnalizująca załączenie stanowiska i obecność faz; 

W wyposażeniu tablicy rozdzielczej głównej należy zamontować 8 takich zestawów zabezpieczeń. 

 Zabezpieczenia dla pozostałych obwodów instalacji (2 obwody gniazd i 1 obwód 

oświetleniowy): 

 3 pojedyncze wyłączniki nadprądowe B16 (dla każdego obwodu) 

 1 wspólny dla tych obwodów, wyłącznik różnicowoprądowy 40A/30mA, 

trójfazowy; 

 

1.3 Osprzęt tablicy montażowej - A 

Całość zamontowana powyżej 100 cm od podłogi, dół skrzynki rozdzielczej na wysokości180 cm, 

szerokość montażu elementów instalacji maksymalnie 35 cm. 
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1.3.1 Rozdzielnica natynkowa, min. 12 pól: 

UWAGA: Instalacja sterowania musi być tak wykonana aby naciśnięcie dowolnego wyłącznika 

awaryjnego / bezpieczeństwa w pracowni spowodowała wyłączenie stycznika głównego. 

 wyłącznik różnicowoprądowy 40A/30mA, trójfazowy, 

 wyłącznik nadprądowy trójfazowy C16 dla gniazda trójfazowego, 

 wyłącznik nadprądowy trójfazowy B10 dla wyprowadzenia na tablicę montażową; 

 wyłącznik nadprądowy B10 dla gniazd jednofazowych, 

 lampka kontrolna sygnalizująca stanowisko załączone/wyłączone, 

 wyłącznik awaryjny / bezpieczeństwa. 

1.3.2 Wyprowadzenie na tablicę montażową 

Przewód: YDY 5x2,5mm
2
, o długości 100 cm, zakończony elektryczną listwą zaciskową umieszczoną 

w puszce elektrycznej natynkowej. 

1.3.3 Gniazdo 3-fazowe z wyłącznikiem (400V, 32A) 1 szt. 

1.3.4 Gniazdo 1-fazowe, podwójne, ze stykiem ochronnym, hermetyczne 2 szt. 

1.3.5 Gniazdo antenowe R-TV-SAT 1 szt. 

1.3.6 Gniazdo sieciowe RJ45 1 szt. 

 

1.4 Puszka podłogowa dla nauczyciela - B 

Puszka położona 180 cm od ścian. 
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 Gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym, hermetyczne 4 szt. 

 Gniazdo sieciowe RJ45 2 szt. 

1.5 Instalacja „przytablicowa” - C 

 Gniazdo 1-fazowe podwójne, ze stykiem ochronnym, hermetyczne, na wysokości 200 - 

230cm od podłogi - 2 szt. 

 Gniazdo LAN RJ45 na wysokości 200 - 230cm od podłogi - 1 szt. 

 Gniazdo 1-fazowe podwójne, ze stykiem ochronnym, hermetyczne, na wysokości 

maksymalnie 85 cm od podłogi - 1 szt. 

1.6 Instalacja „przytablicowa” - CC 

 Gniazdo 1-fazowe podwójne, ze stykiem ochronnym, hermetyczne, na wysokości 200 - 

230cm od podłogi - 2 szt. 

 Gniazdo WAN RJ45 na wysokości 200 - 230cm od podłogi, - 1 szt. 

 Gniazdo 1-fazowe podwójne, ze stykiem ochronnym, hermetyczne, na wysokości 

maksymalnie 85 cm od podłogi - 1 szt. 

1.7 Instalacja zaplecza (ogrzewacz wody, czajnik elektryczny, rejestrator, monitor, 

dwa wolne) - D: 

 Gniazdo 1-fazowe podwójne ze stykiem ochronnym, hermetyczne 3 szt. 

1.8 Zasilanie rozdzielni antenowej na wysokości ok. 300 cm albo zaraz pod sufitem – E 

 Gniazdo 1-fazowe podwójne ze stykiem ochronnym, hermetyczne - 2 szt.  

1.9 Załączanie i wyłączanie oświetlenia sali 

 Umieszczone przy drzwiach wejściowych do sali w linii instalacji „przytalicowej” – C; 

 Proponowane są dwa obwody oświetleniowe sali lekcyjnej. 

1.10 Załączanie i wyłączanie oświetlenia zaplecza 

 Powyżej punktu D. 

1.11 Załączanie i wyłączanie oświetlenia WC 

 Odpowiednio do wejścia do WC. 

1.12 Załączanie i wyłączanie oświetlenia korytarza 

 Poniżej punktu E. 

1.13 Oświetlenie 
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1.13.1 Oświetlenie sali lekcyjnej 

10 podwójnych punktów świetlnych, rozmieszczonych wg rysunku: 

 

Punkty świetlne położone ok. 130 cm od ściany bocznej. 

Oprawa hermetyczna, liniowa, biała, ze źródłem światła w komplecie. 

Źródło światła: 2 x świetlówka LED 18W (minimum), barwa biała ciepła lub neutralna; 

Efektywność świetlna: 100 lm/W; 

Strumień świetlny: 1800lm; 

Współczynnik oddawania barw CRI: Ra > 80. 

1.13.2 Oświetlenie zaplecza 

 Jeden punkt świetlny wiszący. 

 Oprawa liniowa 230V 30W LED IP42 FLAT 90cm ze źródłem światła w komplecie. 

 Źródło światła: LED; 

 Moc źródła światła: 30W 

 Strumień świetlny: minimum 2700lm 

 Temperatura barwowa źródła światła: biała neutralna 4000K 

 Współczynnik oddawania barw Ra: 80 
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 Klasa ochronności: IP42 

 Kolor lampy: biały 

1.13.3 Oświetlenie WC 

 Jeden punkt świetlny wiszący. 

 Oprawa liniowa 230V 30W LED IP42 FLAT 90cm ze źródłem światła w komplecie. 

 Źródło światła: LED; 

 Moc źródła światła: 30W 

 Strumień świetlny: minimum 2700lm 

 Temperatura barwowa źródła światła: biała neutralna 4000K 

 Współczynnik oddawania barw Ra: 80 

 Klasa ochronności: IP42 

 Kolor lampy: biały 

1.13.4 Oświetlenie korytarza 

 Jeden punkt świetlny wiszący. 

 Oprawa liniowa 230V 30W LED IP42 FLAT 90cm ze źródłem światła w komplecie. 

 Źródło światła: LED; 

 Moc źródła światła: 30W 

 Strumień świetlny: minimum 2700lm 

 Temperatura barwowa źródła światła: biała neutralna 4000K 

 Współczynnik oddawania barw Ra: 80 

 Klasa ochronności: IP42 

 Kolor lampy: biały 

 

2. Instalacja antenowa 

2.1 Obwody instalacji antenowej stanowiskowej 
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Do każdego z 8 stanowisk należy doprowadzić odpowiednim przewodem sygnał z multiswitcha 

(korytarz) i podłączyć do gniazda R-TV-SAT. 

 

3. Instalacja sieci LAN 

Należy wykorzystać istniejące przyłącze przekładając je w nową lokalizację (do instalacji 

„przytablicowej” – CC) i tam zakończyć gniazdem RJ45 (WAN). Do tego punktu należy poprowadzić 

odpowiednim przewodem instalację sieci LAN: 

 od gniazd LAN RJ45 występujących na stanowiskach montażowych - A (8 szt.); 

 od gniazda LAN RJ45 występującego w instalacji „przytablicowej” – C; 

 od gniazda LAN RJ45 występującego w puszce podłogowej nauczyciela; 

Przewody sieci LAN należy zakończyć wtykiem RJ45 i zostawić minimum 50 cm nadmiarowego 

przewodu. 

 

4. Instalacja monitoringu wewnętrznego 

Poprowadzić przewód do monitoringu (CAMSET 100 75-0.59/3.7+2x1.0): 

 od rozdzielni antenowej w korytarzu do punktu instalacji zaplecza – D; 

 od punktu instalacji „przytablicowej” – C do punktu instalacji zaplecza – D; 

Końce przewodów pozostawić niezarobione, z nadmiarem minimum 100 cm. 
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