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1. ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI PROJEKTU 

Obiekt: Barak nr 41 (Łaźnia i Komory Gazowe) zlokalizowany na terenie Państwowego Muzeum 
na Majdanku w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 67 
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2. UZGODNIENIA ORAZ UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA 

DOKUMENTRACJI 

 

„Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej i odgromowej w baraku nr 41 
na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie” nie wymaga uzgodnienia warunków 
zasilania z Zakładem Energetycznym oraz nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. 
pożarowych. 
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3. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

3.1. Podstawa opracowania 

1. Umowa zawarta ze Zleceniodawcą. 

2. Projekt Budowlany: „Projekt systemów bezpieczeństwa, budowy kanalizacji technicznej 

oraz systemu sygnalizacji pożaru na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w 

Lublinie" PTU Proelbud. 

3. Inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej i odgromowej. 

4. Ustalenia techniczne z Inwestorem. 

5. Ustalenia techniczne z branżami: architektoniczną i konstrukcyjną. 

6. Ustalenia robocze z konserwatorem zabytków oraz kierownictwem Muzeum. 

7. Wytyczne branżowe. 

8. Normy i przepisy obowiązujące przy projektowaniu sieci elektroenergetycznych, 

instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej. 

3.2. Przedmiot i zakres opracowania  

 Przedmiotem opracowania jest „Projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej i 
odgromowej w baraku nr 41 na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie” 
Zakres opracowania obejmuje: 

• rozdzielnicę zasilającą barak nr 41 – TB41, 
• instalację oświetleniową, 
• instalację gniazd wtyczkowych i sieci LAN, 
• instalację odgromową, uziomową i wyrównania potencjałów. 

 

3.3. Załączniki 

• kserokopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta i 
sprawdzającego; 

• kserokopie zaświadczeń o przynależności projektanta i sprawdzającego do Izby 
Inżynierów Budownictwa 
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4. OPIS TECHNICZNY 

4.1. Charakterystyka obiektu – stan istniejący 

4.1.1. Charakterystyka ogólna 

 Budynek baraku nr 41 jest usytuowany w północno-zachodniej części Państwowego 
Muzeum na Majdanku przy ul. Droga Męczenników Majdanka 67 w Lublinie. Konstrukcja 
baraku wykonana jest z drewna. Ściany komór gazowych wymurowano z cegły, natomiast 
pozostałe ściany baraku osłonięto boazerią z desek drewnianych. Konstrukcja nośna dachu 
wykonana jest z drewna. Dach pokryto papą. 

 

4.1.2. Zasilanie elektroenergetyczne, instalacja gniazd wtykowych, instalacja 
oświetleniowa i odgromowa oraz uziom otokowy 

 

 Obecnie barak nr 41 zasilony jest trójfazowo z napowietrznej linii zasilającej o 
napięciu 0,4kV. Na ścianie zachodniej budynku usytuowany jest maszt do jej podwieszania. Z 
linii napowietrznej wyprowadzona jest linia kablowa w rurze osłonowej do rozdzielnicy 
baraku, która usytuowana jest w pomieszczeniu kotłowni, na ścianie, w pobliżu wejścia do 
pomieszczenia. W rozdzielnicy zabudowano m.in. zabezpieczenia nadmiarowe odbiorów 
baraku, oraz wyłącznik różnicowoprądowy. Istniejące przyłącze napowietrzne zostanie w 
całości zdemontowane.  
Istniejąca instalacja oświetleniowa wykonana jest przewodami drutowymi w rurkach 
osłonowych PVC. Przegląd instalacji wykazał wielokrotne, miejscowe uszkodzenia rur 
osłonowych (spękania, wyboczenia, częściowe braki). Część instalacji prowadzona jest także 
bez rur osłonowych, na uchwytach montażowych. Oprawy oświetleniowe, zainstalowane w 
obiekcie, noszą ślady uszkodzeń mechanicznych, niektóre nie posiadają kloszy osłonowych. 
 W pobliżu rozdzielnicy głównej baraku zamontowany jest pojedynczy zestaw 
gniazdowy IP44. 
 Instalacja odgromowa na baraku nosi liczne ślady korozji. Zwody poziome pokryte są 
rdzawym nalotem, wsporniki są skorodowane, miejscami powyginane i noszą ślady 
uszkodzeń mechanicznych. Przewody odprowadzające pokryte są w przeważającej części 
korozją. Złącza kontrolne – skorodowane, zapieczone. Przewody uziemiające oraz uziom – 
nie dokonano pomiaru rezystancji uziomu. Na podstawie oględzin wzrokowych stwierdzono 
korozję przewodu uziemiającego, natomiast na podstawie odkrywek uziomu przy baraku nr 
42, można stwierdzić znaczne zużycie bednarki uziomowej. 
 

4.1.3. Demontaże 

 Istniejące w obiekcie instalacje elektryczne należy zdemontować w całości, po 
uprzednim odłączeniu zasilania. Instalację odgromową w zakresie zwodów poziomych na 
dachu, przewodów odprowadzających i uziemiających – zdemontować. Podczas prac 
demontażowych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonywanych prac, by nie 
powodować dodatkowych uszkodzeń historycznego obiektu. Elementy zdemontowane 
należy przekazać Inwestorowi. 
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4.2. Projektowane zasilanie elektroenergetyczne 

 Zgodnie z Projektem Budowlanym pt. „Projekt systemów bezpieczeństwa, budowy 
kanalizacji technicznej oraz systemu sygnalizacji pożaru na terenie Państwowego Muzeum na 
Majdanku w Lublinie", opracowanym przez PTU Proelbud, do budynku baraku nr 41 
projektuje się linię kablową ziemną, wykonaną kablem YKYżo 3x4. Linię kablową należy 
wyprowadzić ze złącza kablowego ZKT02, usytuowanego za barakiem nr 43. Kabel należy 
ułożyć w wykopie wg. w/w opracowania i wprowadzić na zaciski głównego wyłącznika prądu 
(Vistop 32A) usytuowanego w obudowie IP65 na ścianie zewnętrznej baraku nr 41, przy 
wejściu do kotłowni. Z wyłącznika, kabel należy ułożyć w rurze osłonowej Ø40 odpornej 
temperatury -25÷60°C oraz odpornej na promieniowanie UV i wprowadzić do projektowanej 
rozdzielnicy TB41. 
 

4.3. Projektowana rozdzielnica TB41 

 Nowo projektowaną rozdzielnicę TB41 usytuowano w miejscu rozdzielnicy 
zdemontowanej, w kotłowni, na ścianie, obok wejścia do pomieszczenia. Przewidziano 
rozdzielnicę w obudowie metalowej o IP65, IK09 z drzwiami transparentnymi wyposażonymi 
w zamek na kluczyk. Wnętrze obudowy należy wyposażyć w szynę montażową pod 
zabudowę aparaturową, listwy zaciskowe PE i N. Rozdzielnicę malować proszkowo na czarno. 
Obudowę przyłączyć do zacisku PE. 
W rozdzielnicy usytuowano: 

• ochronnik przeciw przepięciowy kl. C; 

• wyłącznik różnicowoprądowy; 

• wyłączniki nadprądowe poszczególnych obwodów 

• styczniki instalacyjne. 
Rozdzielnicę TB41 pokazano na rys E-01. 
 

4.4. Projektowane instalacje elektryczne 

4.4.1. Instalacja oświetleniowa wewnętrzna 

 Instalacja oświetleniowa będzie wykonana przewodami typu YDYżo 3(2,4)x1,5mm2/ 

750V. Przewody projektuje się układać w rurkach osłonowych PVC φ20 odpornych na 
działanie promieni UV i dostosowanych do szerokiego zakresu temperatur (-25÷60°C ) koloru 
czarnego lub szarego, montowanych na uchwytach systemowych do konstrukcji dachu oraz 
ścian. Puszki łączeniowe, również w kolorze rurek, montować natynkowo. Rurki prowadzić w 
sposób estetyczny, ze zmianami kierunku prowadzenia pod kątem 90 stopni, po stronie 
mniej widocznej dla osób przebywających w baraku. Kolor rurek i osprzętu dobrać w 
zależności od miejsca montażu: czarny na drewnie, szary na betonie. 
W budynku projektuje się nowe oprawy oświetlenia ogólnego, utrzymane w charakterze 
przemysłowym, IP65, typu kanałowa, mosiężna (wykluczone stosowanie oprawy w 
obudowie plastikowej), z żarówkami halogenowymi lub LED z trzonkiem E27, pomalowanej 
proszkowo na kolor czarny. Do podświetlenia tablic informacyjnych na ścianach i elementów 
budowlanych projektuje się nowe oprawy naświetlaczowe, IP65 z oprawką E27. Wszystkie 

oprawy powinny posiadać symbol  - do bezpośredniego montażu na podłożu z materiału 
palnego 
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Istniejące w baraku oprawy oświetlające tablice informacyjne typu Hecate prod. LEDS C4, 
należy oczyścić i po uprzednim sprawdzeniu przydatności do dalszego użytkowania, 
zamontować. Oprawy oświetlające tablice informacyjne projektuje się zasilić z nowo 
projektowanych punktów elektryczno-logicznych.  
 Projektuje się łączniki oświetleniowe, koloru szarego lub czarnego, natynkowe, IP55. 
Zgodnie z rzutem projektuje się 3 główne wewnętrzne łączniki oświetleniowe do włączania: 

• opraw oświetlenia ogólnego, 

• naświetlaczy, 

• punktów elektryczno-logicznych (pośrednio tablic informacyjnych podświetlanych).  
Dodatkowy łącznik przewidziany jest do miejscowego załączania oświetlenia kotłowni. 
 

4.4.2. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

 Zgodnie z „Projektem systemów bezpieczeństwa…”, stosuje się zewnętrzną oprawę 
nad wejściem do budynku typu Siviglia 2 prod. Lanzini, z metalohalogenkowym źródłem 
światła o mocy 35W. Oprawę powiesić na istniejącym odnowionym wsporniku rurowym 
mocowanym do fasady budynku. Do oprawy doprowadzić należy z rozdzielnicy przewód 

YKYżo 3x1,5mm2/1kV w rurce PVC φ20, odpornej na działanie promieniowania UV i niskich 
temperatur. Oprawę projektuje się zasilić przez stycznik, załączany za pośrednictwem 
systemu SSWiN (wg. odrębnego opracowania innej jednostki projektowej), z możliwością 
lokalnego sterowania łącznikiem oświetleniowym koloru szarego bądź czarnego, 
natynkowym, o ochronie IP55, montowanym na elewacji, po lewej stronie od wejścia. Rurki 
prowadzone po drewnie powinny posiadać kolor czarny, natomiast po betonie – szary. 
 

4.4.3. Instalacja gniazd wtykowych i sieci LAN 

 Instalacja dla gniazd wtykowych wykonana będzie przewodem YDYżo 
3x2,5mm2/750V. Instalację gniazd wtykowych należy prowadzić w rurce osłonowej Ø20 typu 
na ścianie, w sposób dyskretny dla wzroku ludzkiego. Przewidziano gniazda natynkowe w 
obudowie IP55 koloru szarego bądź czarnego, wspólne dla instalacji elektrycznej i sieci LAN. 
Konfigurację gniazd pokazano na rysunku E-02. 
 Podejścia do punktów elektryczno-logicznych, składających się z dwóch gniazd 230V 
oraz jednego gniazda sieci LAN, należy wykonać w rurkach w warstwie 
podposadzkowej(system do betonu), a następnie w dwóch rurkach osłonowych Ø20, 
odpornych na działanie promieniowania UV, z poziomu posadzki do punktów PEL, 
umieszczonych na wysokości 0,3m. W przypadku braku możliwości prowadzenia rurek pod 
warstwą posadzki ( gdy posadzka pozostaje nienaruszona podczas remontu), należy uzgodnić 
nowe miejsca prowadzenia rurek z przedstawicielem Muzeum (Inspektorem Nadzoru) oraz 
projektantem instalacji elektryczych. 
 

4.4.4. Instalacja wyrównania potencjałów 

 Główną szynę wyrównawczą GSW usytuowano w pomieszczeniu kotłowni na ścianie 
przeciwległej do ściany z rozdzielnicą elektryczną. 
Główną szynę wyrównawczą GSW należy połączyć: 

• bednarką FeZn 30x4 z uziomem fundamentowym 
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• przewodem LgYżo 16mm2 z szyną PE rozdzielnicy TB41. 
 Do szyny wyrównawczej należy przyłączyć przewodami LgYżo 16mm2 wszystkie 
metalowe urządzenia i instalacje nieelektryczne znajdujące się w pomieszczeniu kotłowni. 
Szyny nie nawiercać, do przyłączenia urządzeń wykorzystać zaciski śrubowe dostępne na 
szynie.  
 Instalacje elektryczne: oświetleniowa, gniazd oraz wyrównania potencjałów 
przedstawione zostały na Rys. E-02. 
 

4.4.5. Instalacja odgromowa i uziemiająca 

 Na dachu baraku, w miejsce istniejącej instalacji odgromowej projektuje się zwody 
poziome niskie z drutu FeZn Ø8mm montowane na uchwytach dystansowych systemowych 
mocowanych do konstrukcji dachu. Projektuje się uchwyty zapewniające minimalną 
odległość zwodu poziomego od poszycia dachu l=10cm. Siatką zwodów poziomych o 
maksymalnym oczku 15x15m należy objąć całą powierzchnię dachu. Przewody 
odprowadzające z drutu FeZn Ø8 mm będą prowadzone na uchwytach dystansowych l=10cm 
na ścianie zewnętrznej baraku. Złącza kontrolne dwuśrubowe ZK będą zainstalowane na 
wysokości około 1,0m od poziomu terenu (na ścianie zewnętrznej). Od złącza kontrolnego do 
projektowanego uziomu należy ułożyć przewody uziemiające wykonane bednarką FeZn 
30x4. W części drewnianej baraku (podlegającej rozbiórce i ponownemu złożeniu) projektuje 
się uziom fundamentowy ułożony w wykopie ciągłym w świetle podwaliny fundamentowej 
na głębokości 0,7m. W części murowanej baraku projektuje się uziom otokowy, wykonany 
bednarką FeZn30x4mm ułożony w odległości około 2,5m od krawędzi ściany zewnętrznej 
baraku na głębokości 0,7m. Rezystancja projektowanego uziemienia nie powinna 
przekraczać 10Ω. Przyjęto III poziom ochrony odgromowej wg. PN-EN 62305 ark. 1-4. 
 

4.4.6. Ochrona przed dotykiem pośrednim 

 Zasilanie oraz instalacje odbiorcze baraku projektuje się w układzie TN-S. Jako system 
ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania 
realizowane przez wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o 
IΔn=30mA. W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano główną szynę wyrównawczą. 
 
 
 

4.4.7. Ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwpożarowa 

 Instalację elektryczną zabezpieczono przed przepięciami projektując ochronnik 
przeciwprzepięciowy typu C w rozdzielnicy TB41 (w złączu ZKT02 zaprojektowano ochronniki 
przeciwprzepięciowe typu B+C). Rozdzielnica TB41 zasilona będzie poprzez główny wyłącznik 
prądu baraku nr 41 usytuowany na ścianie zachodniej w pobliżu wejścia do pomieszczenia 
kotłowni. 
 

4.5. Uwagi końcowe 

Całość prac należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami w szczególności: 
1. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – odpowiednie arkusze. 
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2. PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – odpowiednie arkusze. 
3. PN-EN 62305 Ochrona odgromowa – odpowiednie arkusze. 

 

 

 

 

 

         Projektant



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I KONSERWACJI BARAKU nr 41 (Łaźni i Komór Gazowych) 
zlokalizowanego na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie przy ul. Droga Męczenników 

Majdanka 67 
CZĘŚĆ 3 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 
13/15 

5. OBLICZENIA TECHNICZNE INSTALACJI ODGROMOWEJ 
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6. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE 

6.1. Demontaże 

Lp.: Wyszczególnienie Ilość j.m. 

1. tablica elektryczna 1 kpl 

2. oprawa oświetleniowa, nastropowa/naścienna 9 szt 

3. łącznik instalacyjny n/t 7 szt. 

4. gniazdo elektryczne n/t 1 szt. 

5. 

rurka instalacyjna ϕ20 z przewodem łącznie z puszkami i elementami łączeniowymi, lub 
przewód na uchwytach 230 m 

6. demontaż stojaka linii napowietrznej na dachu 1 szt 

7. demontaż przyłącza ze stojaka do tablicy elektrycznej 1 szt 

8. demontaż drutu ϕ8 na dachu 300 m 

9. demontaż przewodów odprowadzających z drutu ϕ8 50 m 

10. demontaż przewodów uziemiających z bednarki 30 m 

11. demontaż uchwytów dystansowych na dachu i ścianach 200 szt 

 

6.2. Instalacje projektowane 

Lp.: Wyszczególnienie Ilość j.m. 

1. 

Rozdzielnica natynkowa 400x300x200mm, metalowa, I klasa ochronności, z drzwiami 
przeźroczystymi, zamykana na kluczyk, IP65 z szyną montażową pod zabudowę aparaturową, 
listwami PE i N; malowana proszkowo na czarno (TB41) 

1 szt 

2. 
Rozdzielnica natynkowa 400x300x200mm, metalowa, I klasa ochronności, z drzwiami 
przeźroczystymi, zamykana na kluczyk, malowana proszkowo na czarno dla potrzeb sieci LAN 

1 szt 

3. 

Wyposażenie rozdzielnicy TB41: 
- ochronnik przepięciowy kl.C 1P+N 
- wyłącznik róznicowoprądowy 25A, 30mA 
- wyłącznik nadprądowy B16A - 3 sztuki 
- wyłącznik nadprądowy B10A - 3 sztuki 
- stycznik 230V, min. 25A, 3P 
- stycznik 12VDC, min. 16A, 1P 

1 kpl 

4. Switch ethernet 100Mbit/s  1 szt 

5. 

Oprawa kanałowa, mosiężna, z siatką, żródło halogenowe 70W, IP65, ze znakiem F, malowana 
na czarno 

7 szt 

6. 
Oprawa typu naświetlacz, IP65,  ze znakiem F, czarna ze zintegrowaną świetlówką kompaktową 8 szt 

7. 
Oprawa oświetleniowa podwieszana, IP65, źródło światała metalohalogenkowe 35W 1 szt 

8. Łącznik instalacyjny 1-bieg., n/t, 16A, 250V, IP55 5 kpl 
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9. 
Punkt gniazdowy składający się z 2 gniazd 230V + 1 punkt LAN, IP55 6 kpl 

10. 
Punkt gniazdowy składający się z 1 gniazda 230V + 1 punkt LAN, IP55 1 kpl 

11. 

Rozłącznik 32A, 3P w obudowie izolacyjnej IP65 oznaczony jako "Przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu" 

1 kpl 

12. Przewód YKYżo 3x4mm2 15 m 

13. Przewód YKYżo 3x1,5mm2 40 m 

14. Przewód YKYżo 2x1,5mm2 5 m 

15. Przewód YDYżo 3x2,5mm2 150 m 

16. Przewód YDYżo 4x1,5mm2 50 m 

17. Przewód YDYżo 3x1,5mm2 250 m 

18. Przewód YDYżo 2x1,5mm2 50 m 

19. Przewód OMY 3x2,5mm2, odcinek 1m z wtyczką 2P+Z 16A 4 kpl 

20. Przewód LgYżo 16mm2 15 m 

21. Przewód UTP kat 5e 200 m 

22. Główna szyna wyrównawcza 1 kpl 

23. 

Rurka instalacyjna odporna na działanie promieniowania UV f20 szara/czarna, z kompletem 
elementów łączeniowych 

300 m 

24. Puszka rozgałęźna natynkowa czarna 18 szt 

25. 
Rurka instalacyjna f32 czarna lub szara w warstwie podposadzkowej (w betonie) 200 m 

26. 

Rurka instalacyjna odporna na działanie promieniowania UV f40 czarna, z kompletem 
elementów łączeniowych 

15 m 

27. Drut FeZn ϕ8 400 m 

28. Bednarka FeZn30x4 250 m 

29. Złącze kontrolne -probiercze dwuśrubowe 10 szt 

30. Uchwyt do mocowania bednarki do ściany FeZn 30x4 l=18cm, wbijany do drewna 
16 szt 

31. Uchwyt do mocowania bednarki do ściany FeZn 30x4 l=18cm, wkręcany do muru 
4 szt 

32. Uchwyt do mocowania drutu FeZn ϕ8 do ścian drewnianych wbijany, l=18cm 
450 szt 

33. Uchwyt do mocowania drutu FeZn ϕ8 do ścian murowych wkręcany, l=18cm 
30 szt 

34. Złącza krzyżowe do drutu 50 szt 

 


