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5. Dane wyjśc
ciowe
5.1. Podstawa
a prawna
dstawę praw
wną stanow
wi umowa n
nr 42/2013 z dnia 11.02.2013 rr. zawarta pomiędzy
p
G
Gminą
Pod
Kołbaskkowo a firmą
ą ELEKTRO
OMAR Marccin Gabryań
ńczyk.
a techniczna
5.2. Podstawa
















PN-HD 603
364-4-41:20
009 Instalaccje elektryc
czne niskieg
go napięciaa. Część 4--41: Ochron
na dla
zzapewnieniia bezpiecze
eństwa. Occhrona przed porażenie
em elektryczznym.
PN-HD 60
0364-5-523:2001 Insstalacje ele
ektryczne w obiektaach budow
wlanych. Dobór
i montaż wyyposażenia elektryczne
ego. Obciąż
żalność prą
ądowa długootrwała prze
ewodów.
PN-HD 603
364-5-54:20
010 Instalaccje elektrycz
zne niskiego
o napięcia. Część 5-54
4: Dobór i montaż
m
w
wyposażenia elektrycznego. U
Uziemienia, przewody
y ochronnne i prze
ewody połłączeń
o
ochronnych
h.
W
Wieloarkuszowa norma PN-IEC 6
60364 Instalacje elektry
yczne w obiiektach bud
dowlanych.
Norma SE
EP-E-004. Elektroene rgetyczne i sygnalizacyjne liniie kablowe
e. Projekto
owanie
i budowa.
awo budowlane z dnia
a 7 lipca 19
994 r. (Dz. U.
U 1994 nr 89 poz. 414 z późniejjszymi
Ustawa Pra
zzmianami).
Rozporządzzenie Minis
stra Infrasttruktury z dnia
d
12 kw
wietnia 20002 r. w sp
prawie waru
unków
ttechnicznycch, jakim po
owinny odp
powiadać bu
udynki i ich
h usytuowannie (Dz. U. 2002 nr 75
5 poz.
6
690 z późniejszymi).
Morskiej z dnia 25 kw
stra Transpo
ortu, Budow
wnictwa i Gospodarki
G
wietnia
Rozporządzzenie Minis
2
2012 r. w sprawie szczegółowe
s
ego zakres
su i formy projektu bbudowlaneg
go (Dz. U. 2012
62).
nr 0 poz. 46
W
Warunki przzyłączenia do
d sieci ele
ektroenergetycznej Ene
ea Operatorr Sp. z o.o.
O
Obowiązują
ące normy i przepisy.
W
Wtórnik geo
odezyjny w skali 1:500
0.
Inwentaryza
acja w teren
nie.

ania
5.3. Przedmiott opracowa
edmiotem opracowania
o
a jest proje
ekt budowla
ano-wykonawczy przyłąącza elektro
oenergetyczznego
Prze
0,4 kV do placu zabaw w Będargow
wie, działka nr 86/8, obręb Będdargowo, gm.
g
Kołbasskowo,
pow. po
olicki.
pracowania
a
5.4. Zakres op
chodzą:
W zzakres opraccowania wc
 instalacje elektryczne
e zewnętrz
rzne - prz
zyłącze elektroenergeetyczne 0,4
0
kV zg
godnie
z warunkam
mi przyłącze
enia do siecci elektroene
ergetycznejj Enea Opeerator Sp. z o.o.,
 o
ochrona przzeciwporaże
eniowa.
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6. Op
pis techniczny
6.1. Stan istnie
ejący
e posiada własnej
w
infra
astruktury elektroenergetycznej. W bezpośred
dnim sąsied
dztwie
Placc zabaw nie
przebieg
ga linia nap
powietrzna 0,4
0 kV (włassność Enea
a Operator Sp.
S z o.o.).
ektowany
6.2. Stan proje
z
ymi
waru
unkami
przyłączenia
p
a
do
ssieci
elek
ktroenergetyycznej
techniczny
Zgodnie
Operator Sp. z o.o., zas
silanie proje
ektowanego
o przyłącza 0,4 kV zreealizowane będzie ze złącza
z
Enea O
kablowo
o-pomiarow
wego ZKP zintegrowan
nego z układem pom
miarowo-rozzliczeniowym
m typu ZK
K1x-1P
(własno
ość Enea Operator
O
Sp
p. z o.o.). Z
Złącze ZKP
P zlokalizow
wane będziie na działc
ce nr 65 dr przy
granicy działki nr 86/8.
8
Projek
kt złącza ZK
KP oraz niezbędnych zmian
z
w sieeci Enea Op
perator Sp. z o.o.
objęte ssą odrębnym
m opracowa
aniem.
Projjektowane przyłącze
p
0,4
0 kV dla p
placu zabaw
w, należy wykonać
w
kabblem YKY 4x10
4
mm2. Kabel
należy zabezpieczzyć wyłączn
nikami nadp
prądowymi S311 o ch
harakterystyyce czasow
wo-prądowejj C10,
owanymi w złączu ZKP
P przy układ
dzie pomiarrowym.
zamonto
Pod
dział przew
wodu ochrronno-neutra
alnego PE
EN na prrzewody N i PE należy
n
wykonać
w projektowanej szafce przyłączeniowejj zlokalizow
wanej na dz
ziałce nr 866/8. Miejsce
e podziału należy
n
uziemićć, łącząc je taśmą FeZ
Zn 30x4 z uziomem szpilkowym
s
z prętów sstalowych pomiedziow
p
wanych
¾” np. GALMAR. Wartość rezystancji
r
uziemienia
a musi wyn
nosić Ruz≤≤10Ω i nale
eży ją spra
awdzić
wykonując pomiar. Wynik pom
miaru potwie
erdzić proto
okołem.
Loka
alizację sza
afki przyłącz
zeniowej na
a działce nr 86/8 pokaz
zano na rys.. 1.
Szafkę przyłączzeniową na
ależy wypossażyć zgodn
nie z rys. 2.
6.3. Roboty zie
emne – wy
ymagania o
ogólne
Prze
ed przystą
ąpieniem do wykonyw
wania wyk
kopu Wyko
onawca maa obowiąz
zek sprawd
dzenia
zgodnośści rzędnycch terenu z danymi za
awartymi w dokumenta
acji projekto
towej. Meto
oda wykonyywania
robót ziiemnych po
owinna być dobrana do
o głębokoś
ści wykopu, ukształtow
wania terenu
u oraz waru
unków
wych.
gruntow
Rob
boty ziemne
e należy wykonywać
w
w taki spo
osób, aby pod żadnyym pozorem
m nie uszkkodzić
istniejąccego uzbro
ojenia tere
enu (nawe
et kosztem
m korekty trasy kabblowej). Prace w rejonie
r
krzyżow
wań/zbliżeń należy wyk
konywać ręccznie.
Wykkop rowu po
od kabel po
owinien byćć zgodny z dokumenta
acją projektoową lub ws
skazaniami osoby
nadzoru
ującej. Wyd
dobyty grunt powinien
n być skła
adowany z jednej strrony wykop
pu. Skarpy rowu
powinnyy być wyko
onane w sp
posób zape
ewniający ich stateczn
ność. W ceelu zabezpieczenia wykopu
przed zzalaniem wodą
w
z opa
adów atmo
osferycznych, należy powierzchnnię terenu wyprofilowa
ać ze
wykopu.
spadkie
em umożliwiającym łatw
wy odpływ w
wody poza teren przyle
egający do w
abla i bedn
narki uziem
miającej
6.4. Sposób układania ka
bel powinien
n być układany w spossób wyklucz
zający go uszkodzenie
u
e przez zginanie, skręcanie,
Kab
rozciąga
anie itp. Temperatura otoczenia p
przy układaniu kabla nie powinna być mniejs
sza niż 0’C. Kabel
należy zzginać jedyynie w wypadkach kon
niecznych. Promień gięcia powin ien być mo
ożliwie dużyy i nie
mniejszzy od 10-kro
otnej średnic
cy zewnętrzznej kabla lu
ub od podanego w karrcie katalogo
owej.
Kab
bel należy układać po trasie wytycczonej przez
z uprawnion
nego geodeetę i zgodne
ej z opinią ZUDP,
Z
linią faliistą z zapassem 3 % (w
w celu skom
mpensowan
nia ewentua
alnych przeesunięć grun
ntu). Na końcach
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zostawić odpowied
dni zapas (co
( najmnie
ej 2,0 m). Na
N początku
u i na końccu umieścić
ć opaski ka
ablowe
ające takie dane
d
jak:
zawiera
 o
oznaczenie
e linii kablow
wej: typ kab la, przekrój, napięcie, numer ewiddencyjny,
 o
oznaczenie
e użytkownik
ka,
 rok ułożenia
a,
np. Y
YKY 4x10 0,6/1
0
kV, prrzyłącze pla
ac zabaw, 2013.
Opa
aski kablow
we wykonać
ć w formie
e opasek z tworzywa
a sztuczneggo, napisy wykonać przez
tłoczeniie na gorąco
o.
Kab
bel należy układać na
a głębokośści 0,7 m na warstw
wie piasku o grubośc
ci 10 cm. Przed
zasypaniem, kab
bel zgłosić
ć do odbi oru techn
nicznego oraz
o
wyko nać pomia
ary geode
ezyjne
powyko
onawcze. Ułożony
U
kab
bel należy p
przysypać warstwą
w
piasku o gruboości 10 cm i warstwą gruntu
g
rodzime
ego o grub
bości 15 cm.
c
Trasa kablowa powinna
p
by
yć na całejj długości oznaczona
a folią
z tworzywa sztuczznego o trw
wałym niebi eskim kolo
orze. Odległłość folii odd kabli pow
winna wynossić co
najmnie
ej 25 cm a jej krawęd
dzie powinn
ny wystawa
ać co najmniej 15 cm poza zew
wnętrzną kra
awędź
kabla. G
Grubość foliii powinna wynosić,
w
co najmniej 0,4 mm.
Pozzostałą częśść wykopu należy wyp
pełnić grunttem rodzim
mym, bez zaanieczyszcz
zeń (np. da
arniny,
korzeni,, odpadków
w). Zasypan
nie należy w
wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęsszczać
ubijakam
mi ręcznym
mi lub zagęs
szczarką w
wibracyjną. Wskaźnik
W
zagęszczen
z
nia gruntu powinien
p
wyynosić
0,95 we
edług BN-77
7/8931-12. Zagęszcze
enie należy wykonywać w taki spposób, aby nie spowod
dować
uszkodzzeń kabla. Nadmiar grruntu z wykkopu, pozostający po zasypaniu kabla, nale
eży rozplan
ntować
w pobliżżu lub odwiieźć na wsk
kazane mie
ejsce. Po za
akończeniu prac należży przywróc
cić istniejącyy stan
terenu.
Dokkładny przeb
bieg trasy kablowej
k
pokkazano na rys. 1.
ania i zbliżenia ka bli z istniejącym uzbrojeniem
u
m podziem
mnym i in
nnymi
6.5. Skrzyżowa
obiektami
niejącym uz
zbrojeniem podziemnyym należy wykonać
w
zg
godnie
Skrzzyżowania i zbliżenia kabli z istn
z normą
ą N-SEP-E 004 „Elektroenergetycczne i sygna
alizacyjne lin
nie kablowee. Projektow
wanie i budo
owa.”.
Wu
uzasadnionyych przypad
dkach gdy w
wymagane normą odle
egłości nie m
mogą być zachowane,
z
kable
należy p
prowadzić w rurach oc
chronnych z tworzyw sztucznych np. prod. A
Arot. Zaleca się stoso
owanie
rur ochrronnych o średnicy
ś
wew
wnętrznej n
nie mniejsze
ej niż 1,5 średnicy zew
wnętrznej kabla.
Ruryy ochronn
ne muszą wychodzićć co najmniej 50 cm z kaażdej stro
ony wjazdu
u lub
podziemn
krzyżow
wanego/zbliżżanego urządzenia
u
nego. Powinny byyć zabezp
pieczone przed
przedosstawaniem się do ich wnętrza w
wody i zamu
uleniem. Na
ależy oznakkować miejjsce ich uło
ożenia
(począte
ek, koniec)..
6.6. Układ siec
ci i przyjęty
y sposób o
ochrony prz
zeciwporaż
żeniowej
projektowanej instalacji odbiorczej przyjęto sy
ystem sieci zasilającej T
TN-C-S.
Wp
Och
hrona podsstawowa przed
p
porażżeniem prądem elek
ktrycznym realizowana będzie przez
zastoso
owanie izollowania cz
zęści czyn nych oraz obudów o odpowieednim stop
pniu szcze
elności
(co najm
mniej IP 2X)).
Jako
o dodatkow
wą ochronę
ę przed do
otykiem po
ośrednim prrojektuje siię samoczy
ynne wyłącczenie
zasilania. Samocczynne wy
yłączenie zapewnion
ne będzie przez zzastosowan
nie wyłączzników
samoczzynnych (wyyłączniki nadprądowe)..
Jako
o uzupełnie
enie ochro
ony podsta wowej przed dotykie
em bezpośrrednim zas
stosowane będą
wyłączn
niki różnicow
woprądowe o prądzie rróżnicowym
m ∆I = 30 mA
A i charakteerystyce A.
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Wp
projektowanym instalac
cji odbiorcze
ej stosuje siię:
 przewód occhronny PE
E – koloru żżółto-zielon
nego, stanowiący elem
ment zastos
sowanego środka
ś
o
ochronny przeciwpora
p
żeniowej do
o którego przyłącza
p
się dostępnee części prz
zewodzące, bolce
o
ochronne gniazd
g
i czę
ęści przewo
odzące obce
e w celu ob
bjęcia ich occhroną prze
eciwporaże
eniową
d
dodatkową,, przewodów
w PE nie wo
olno przery
ywać łącznik
kami ani zabbezpieczać
ć,
 przewód ne
eutralny N – koloru niiebieskiego
o, przewód roboczy wyyprowadzon
ny z neutra
alnego
punktu ukła
adu sieciowego.
ologiczna
6.7. Charakterrystyka eko
e
pod wzglę
ędem wytwarzanego ppola elektro
omagnetyczznego,
Projjektowane instalacje elektryczne
emisji h
hałasu i zakkłóceń elekttromagnetyycznych, nie
e mają ujem
mnego wpłyywu na środ
dowisko, zd
drowie
ludzi i sąsiadujące obiekty. Inw
westycja nie
e ingeruje w stosunki wodno-praw
w
wne.
6.8. Uwagi koń
ńcowe
e zgodnie z „Warunkaami technicz
znymi wyko
onania
1. Roboty na budowie powinny byćć wykonane
wlano-monttażowych. C
Cz. V - Insta
alacje elektrryczne”.
robót budow
m do rob
bót należy na 7 dni
d
naprzóód powiadomić właśścicieli
2. Przed przzystąpieniem
i użytkowniików instala
acji oraz urrządzeń o przystąpien
niu do robóót celem wy
yznaczenia z ich
sstrony nadzzoru technic
cznego. Nalleży też uwz
zględnić uw
wagi zawartee w uzgodn
nieniach.
3. Kabel przed
d zasypanie
em podlega
a odbiorowi technicznem
mu i geodezzyjnemu.
4. Po zakończzeniu prac wykonać p
pomiary kontrolne zgo
odnie z norrmą „PN-HD 60364-6::2008:
Instalacje elektryczne
e
niskiego n
napięcia – Cześć
C
6: Sprawdzanie
S
e.” m.in. rezystancji izzolacji,
impedancji pętli zwarc
cia, rezysta
ancji uziemienia punktu podziału przewodu PEN na PE i N,
ów samoczy
ynnych. Wy
yniki pomiarrów potwierrdzić protokkołami.
poprawnoścci działania wyłącznikó
JJedynie poprawny wyn
nik pomiaró
ów i badań upoważnia
a Wykonawccę do przekazania insstalacji
e
elektryczne
ej do użytkowania.
5. Po wykonaniu robót te
eren przywró
ócić do stan
nu pierwotnego.
6. Z
Ze względó
ów technicz
znych (konie
eczność wy
ykonania ob
bliczeń) w pprojekcie prrzyjęto konkkretne
w
wyroby na które Wykonawca m
może stoso
ować wyrob
by zamiennne pod wa
arunkiem, że
ż są
równoważn
ne parametrrami techniccznymi, spe
ełniają wyma
agania norm
m i przepisó
ów oraz zało
ożone
parametry projektowe.
p
7. W
Wykonawca
a ma obow
wiązek do ś cisłego prz
zestrzegania
a norm, rozzporządzeń i przepisów
w bhp
d
dotyczących wszystkic
ch przewid
dzianych prrojektem rozwiązań jaak i również
ż do stoso
owania
materiałów i urządzeń posiadająccych odpowiednie atestty.
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7. Obliczenia ttechniczne
7
7.1. Obliczenia dla dobranych
h kabli/przewod
dów i zabezpiec
czeń, skuteczno
ości ochrony prrzeciwporażeniiowej i spadków
w napięć
W obwodach ele
ektrycznych dok
konano następujących obliczeń:
 koordynacji urządzeń zabe
ezpieczających z kablami/prze
ewodami oraz skuteczności sa
amoczynnego wyłączenia
w
zas
silania zgodnie
0364-4-41, PN-IC
CE 60364-4-43 i PN-ICE 60038,
z PN-ICE 60
 obliczenie spadku napięcia (spadek napięccia dla danego odcinka policzo
ono przy założeniu obciążenia mocą szczytową Ps na końcu
obwodu).
Taabela 1: ZESTAWIEN
NIE WYNIKÓW OBLIC
CZEŃ

Oznaczenie

P
Początek

Koniec

Mooc
szczyttowa
obwoodu

-

-

-

-

Ps

[-]]

[-]

[-]

[-]

[kW
W]

1

2

3

4

5

1

-

własność Enea
ZKP (w
Operaator Sp. z o.o.)

Szafkaa przyłączeniowa
0,4 kV
V na placu zabaw

6,00

1

2

3

4

5

L.pp.

Opis kabla/przewodu

Wspł.
mocy

Danee kabla/przewodu

Dobór zabezpieczenia przeciążeniowego

Typ

Przekrój

Długość

cos fi

-

S

L

Ib <

-

[-]

[mm2]

[m]

[A
A]

[A]

6

7

8

9

YKY 4x

10

6

6

7

8

0,93

Spadek napięcia
ΔU%

Ochrrona przeciwporażeniowa

Iz

I2 <

1,45 x
Iz

Zs

Ia

Zs x Ia <

Uo

Odcinek

Całość

[-]

[A]

[A]

[A]

[Ω]

[A]

[V]

[V]

[%]

[%]

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

9,3

10

C

52

14,5

75,4

0,033

100,0

3,3

2300

0,05

-

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

In <

U
UWAGA:
W
Wyniki obliczeń sprawdzić na bu
udowie wykonując pomiary. Wyniki pomiarów potwierdzić proto
okołami.

Opracował
mgr inż. Marcin
n Gabryańczyk
nr uprawnień ZAP/0
0265/PWOE/12
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8. Ze
estawieniie podsta
awowych
h materia
ałów
L.p.

2.

Nazwa/Opis
N
s/Nr kat
P
Producent
S
Szafka przyyłączeniowa
a na fun damencie prefabryko
owanym
w
wyposażona
a zgodnie z rys. nr 2
2
K
Kabel YKY 4x10mm
4
0,6/1 kV
-

3.

R
Rura osłonow
wa z PCW typu DVR50
0

-

m

1

4.

F
Folia koloru niebieskieg
go

-

m

2

5.

-

m

1
1,5

-

szt.

1

7.

B
Bednarka sta
alowa ocynkowana 30xx4
U
Uziom piono
owy z prętó
ów stalowycch pomiedz
ziowanych, 3/4", z
gw
wintem, o łą
ącznej długości 3,0 m
O
Opaski kablo
owe

-

kpl.

1

8.

P
Piasek

-

m3

0,27

9.

M
Materiały pomocnicze

-

kpl.

1

1.

6.

j.m.

Ilo
ość

kpl.

1

m

6
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9. Infformacja
a BIOZ
9.1. Zakres rob
bót zamierzenia budo
owlanego oraz
o
kolejność ich reaalizacji
no-wykonaw
wczym planowana jest bud
dowa przyyłącza
Zgodnie z projektem budowlan
energetyczn
nego 0,4 kV
V do placu zzabaw w Bę
ędargowie, działka nr 886/8, obręb Będargowo
o, gm.
elektroe
Kołbaskkowo, pow. policki.
ania powyżs
szego zadan
nia realizow
wane będą następujące
n
e prace:
W ccelu wykona
1. w
wykopanie rowów kablowych o głłębokości do
o 0,8 m i sz
zerokości 0,,4 m,
2. w
wykonanie uziomu szp
pilkowego i połączenie go z bedna
arką uziemiaającą,
3. w
wykonanie podsypki z piasku,
4. ułożenie lin
nii kablowej,
5. montaż ozn
naczników kablowych,
k
ej,
6. ułożenie follii ochronne
nie szafki przyłączenio
owej,
7. posadowien
wprowadze
enie i podłąc
czenie bedn
narki uziemiającej do szafki
s
przyłąączeniowej,
8. w
9. w
wprowadze
enie i podłą
ączenie kab
bla zasilającego szafk
kę przyłączeeniową do złącza kab
blowopomiaroweg
go ZKP,
10. pomiar wa
artości rezy
ystancji pu
unku podz
ziału przew
wodu ochroonno-neutra
alnego PEN na
przewody N i PE,
r
kablo
owych,
11. zzasypanie rowów
12. pomiary odbiorcze,
doprowadze
enie terenu do stanu p
pierwotnego
o.
13. d
9.2. Wykaz istniejących obiektów
o
b
budowlanych
pobliżu planowanej bud
dowy znajdu
uje się linia napowietrz
zna 0,4 kV. Istniejące uzbrojenie
u
t
terenu
Wp
nie kolid
duje z proje
ektowanym przyłączem
m.
9.3. Elementy zagospodarowania
a działki
bezpiecze
eństwa i zdrowia ludzzi


lub

teren
nu

mogącce

stwarz
zać

zagro
ożenie

e
elektroenerrgetyczna lin
nia napowie
etrzna 0,4 kV.
k

9.4. Przewidyw
wane zagro
ożenia wys
stępujące podczas
p
rea
alizacji rob
bót budowlanych:









możliwość porażenia prądem
p
elekktrycznym,
możliwość uszkodzenia istniejącyych elementtów sieci uz
zbrojenia terrenu,
ryzyko zwią
ązane z tran
nsportem bę
ębnów kablowych,
ryzyko zwią
ązane z nieprawidłow
wym posług
giwaniem siię narzędziiami elektro
o-mechaniccznymi
o
oraz porażżeniem prądem w trakcie prac budowlanych proowadzonych
h przy po
omocy
niesprawne
ego bądź us
szkodzoneg
go sprzętu,
możliwość przysypania
a gruntem podczas prrac ziemnyc
ch (brak zaabezpieczen
nia ścian wykopu
w
unięciem się
ę, obciążen
nie klina ne
eutralnego odłamu
o
grunntu urobkie
em pochodzzącym
przed obsu
z wykopu),
upadek pra
acownika lub osoby po
ostronnej do
o wykopu (b
brak wygroddzenia wyko
opu balustra
adami
lub przykryccia wykopu).
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9.5. Instruktażż przy realiz
zacji robótt szczególn
nie niebezp
piecznych
p
przys
stąpieniem do wykonywania ro
obót budow
wlanych je
est zobowiązany
Wykkonawca przed
opracow
wać instrukkcje bezpie
ecznego ich
h wykonania i zaznajjomić z niąą pracowników w zakresie
wykonywanych przzez nich rob
bót.
Bezzpośredni nadzór
n
nad bezpiecze
eństwem i higieną pra
acy na staanowiskach pracy sprrawują
odpowie
ednio kiero
ownik budo
owy, kierow
wnik robót bądź majjster budow
wy, stosow
wnie do za
akresu
obowiązzków.
Prze
ed przystąp
pieniem do realizacji
r
ro bót należy:
 przypomnie
eć o zasada
ach pracy w obszarze urządzeń
u
zn
najdującychh się pod na
apięciem,
 przypomnie
eć o koniecz
zności stoso
owania wym
maganych zabezpiecze
z
eń.
9.6. Środki tec
chniczne i organizac
cyjne, zapo
obiegające
e niebezpieeczeństwom wynikajjącym
z wykonyw
wania robó
ót w strefac
ch szczegó
ólnego zagrrożenia zdrrowia
ść porażen
nia prądem elektryczn
nym prace związane z podłącza
aniem,
1. Z uwagi na możliwoś
ssprawdzaniiem i naprawą insta
alacji, i urz
ządzeń ele
ektrycznychh, mogą być
b
wykonyywane
w
wyłącznie przez
p
osoby
y posiadającce odpowiednie uprawnienia.
2. W
Wykonywan
nie robót ziemnycch w be
ezpośrednim
m sąsiedzztwie sieci takich jak:
e
elektroenerrgetyczne, gazowe,
g
tel ekomunikacyjne, ciepłłownicze, w
wodociągow
we i kanaliza
acyjne
powinno byyć poprzed
dzone okre
eśleniem prrzez kierow
wnika budoowy bezpiec
cznej odleg
głości,
w jakiej mo
ogą być one
e wykonyw
wane od istn
niejącej sieci, i sposobbu wykonyw
wania tych robót.
Bezpieczną
ą odległość
ć wykonyw
wania robó
ót, ustala kierownik budowy w porozum
mieniu
z właściwą jednostką, w której zzarządzie lu
ub użytkowa
aniu znajduują się te in
nstalacje. Miejsca
M
ttych robót należy ozn
nakować na
apisami osttrzegawczym
mi i ogrodzzić. W czas
sie wykonyywania
sca niebezp
pieczne na
ależy ogrod
dzić i umieeścić napis
sy ostrzega
awcze.
robót ziemnych miejs
emnych w pobliżu ins
stalacji podz
ziemnych, a także głę
ębienie wykkopów
Prowadzenie robót zie
wczych pow
winno odbyw
wać się ręcz
znie.
poszukiwaw
3. Nie jest do
opuszczalne
e sytuowan
nie stanowiisk pracy, składowisk wyrobów i materiałó
ów lub
maszyn
i
urządze
eń
budow
wlanych
pod
liniami
bezpośrednio
napowietrznymi
e
elektroenerrgetycznymi lub w o
odległości liczonej w poziomie od skrajny
ych przew
wodów,
mniejszej niż:
n
 3,0 m dlla linii o nap
pięciu znam
mionowym nieprzekracz
n
zającym 1 kkV,
 5,0 m dlla linii i napięciu znamiionowym po
owyżej 1 kV
V, lecz nieprrzekraczają
ącym 15 kV,,
 10,0 m dla
d linii o na
apięciu znam
mionowym powyżej 15
5 kV, lecz niieprzekracz
zającym 30 kV,
mionowym powyżej 30
 15,0 m dla
d linii o na
apięciu znam
0 kV, lecz niieprzekracz
zającym 110
0 kV,
mionowym powyżej 110 kV.
 30,0 m dla
d linii o na
apięciu znam
Ż
Żurawie sa
amojezdne,, koparki i inne urz
ządzenia ru
uchome, kttóre mogą zbliżyć się
s
na
niebezpieczzną odległo
ość do w/w napowietrrznych lub kablowych linii elektro
oenergetyczznych,
powinny byyć wyposażo
one w sygn alizatory na
apięcia.
4. Rozdzielnicce budowla
ane prądu elektrycznego znajdu
ujące się nna terenie budowy należy
n
zzabezpieczzyć przed dostępem
m osób nieupoważn
n
nionych. R
Rozdzielnice
e powinnyy być
usytuowane
e w odległości nie więkkszej niż 50
0 m od odbio
orników eneergii.
5. Przewody elektryczne
e
zasilające urządzenia
a mechanicz
zne powinnny być zabe
ezpieczone przed
uszkodzeniiami mecha
anicznymi, a ich połąc
czenia z urządzeniamii mechanicznymi wyko
onane
w sposób zapewniając
z
cy bezpieczzeństwo pra
acy osób ob
bsługującycch. Okresow
we kontrole stanu
sstacjonarnyych urządz
zeń elektrrycznych pod
p
względem bezppieczeństwa
a powinnyy być
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przeprowad
dzane, co najmniej je
eden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności
izolacji tych
h urządzeń, co najmnie
ej dwa razy w roku, a ponadto:
p
 przed uruchomien
u
iem urządzzenia po dokonaniu
d
zmian
z
i naapraw częś
ści elektryccznych
i mecha
anicznych,
 przed urruchomienie
em urządze
enia, jeżeli urządzenie
u
było nieczyynne przez ponad miessiąc,
 przed urruchomienie
em urządze
enia po jego
o przemiesz
zczeniu.
W przypadkkach zastos
sowania urzządzeń och
hronnych róż
żnicowoprąądowych w w/w instala
acjach,
należy spra
awdzać ich działanie
d
ka
ażdorazowo
o przed przy
ystąpieniem
m do pracy.
6. Dokonywan
ne naprawy
y i przeglą
ądy urządz
zeń elektry
ycznych poowinny być
ć odnotowyywane
w książce konserwacji
k
urządzeń.
ia wykopów
7. W czasie wykonywan
w
w w miejsc
cach dostęp
pnych dla oosób niezatrudnionych
h przy
ttych robota
ach należy wokół wykkopów poz
zostawionyc
ch na czass zmroku i w nocy usstawić
balustrady zaopatrzon
ne w świa
atło ostrzeg
gawcze ko
oloru czerw
wonego. Po
oręcze balu
ustrad
powinna zn
najdować się na wysokkości 1,1 m nad terene
em i w odleegłości nie mniejszej
m
niiż 1 m
o
od krawędzzi wykopu.
8. Niezależnie
e od ustawienia balustrad w przyp
padkach uuzasadnionych wzglę
ędami
bezpieczeń
ństwa wyko
op należy sszczelnie przykryć
p
w sposób unniemożliwia
ający wpadnięcie
d
do wykopu..
9. W przypad
dku przykry
ycia wykop
pu, zamias
st balustrad
d jw., tereen robót można
m
ozn
naczyć
zza pomocą
ą balustrad z lin lub ta
aśm z tworrzyw sztucz
znych, umieeszczonych
h wzdłuż wykopu
w
na wysokośści 1,1 m i w odległoścci 1 m od kra
awędzi wykopu.
10. Do podstaw
wowych obowiązków Inwestora/Z
Zamawiając
cego/Użytkoownika prze
ed przekaza
aniem
placu budow
wy należy:
 poinform
mowanie o potencja
alnych zagrożeniach mogącychh pojawić się w miejscu
m
prowadzzenia prac oraz
o
o zasa
adach postę
ępowania w przypadku ich wystąp
pienia,
 ustalenie miejsca podłączenia
p
a do sieci en
nergetyczne
ej urządzeń Wykonawc
cy,
 wskazan
nie Wykona
awcy dostę
ępu do środ
dków łączn
ności, aptecczki pierwsz
zej pomocyy oraz
urządze
eń sanitarno
o-higieniczn
nych będący
ych w dyspo
ozycji użytkkownika.
W ttrakcie robó
ót budowla
anych użytkkownik ma obowiązek
k informow
wania Wyko
onawcę o każdej
k
zmianie
e warunków
w pracy mogącej
m
miieć wpływ na bezpie
eczeństwo ludzi oraz
z przeprow
wadzać
okresow
we kontrole miejsc prac
cy.
Do p
podstawowyych obowią
ązków Wyko
onawcy nale
eży:
 posiadanie odpowiedn
niej wiedzyy na temat technologii prowadzoonych prac,, przepisów
w oraz
zzasad bhp i ppoż.,
 w
wyposażenie pracown
ników w ub
brania robocze i ochro
onne oraz inny niezbędny sprzę
ęt bhp
dnie z rodza
ajem prowa
adzonych prrac,
i ppoż. zgod
 w
wyposażenie miejsc pracy
p
we w
właściwy dla
a prowadzo
onych pracc sprzęt i środki
ś
techn
niczne
wiednim stop
pniu izolacji elektrycznej,
np. narzędzzia o odpow
 informowan
nie użytko
ownika o zmianie składu bry
ygad, wym
magającej każdorazo
owego
przeprowad
dzenia szko
olenia na tem
mat bezpiec
czeństwa pracy,
 zzgłaszanie użytkownik
kowi potenccjalnych zag
grożeń wyn
nikających z technolog
gii prowadzonych
prac oraz sposobów za
abezpiecze
enia przed nimi,
n
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doczny spo
osób np. po
oprzez wyggrodzenie lu
ub umieszcczenie
ttablic ostrzzegawczych
h (w przypa
adkach kon
niecznych stosować
s
innne środki zabezpieczzające
ttakie jak: siatki, bariery
y, osłony itp
p.).

Wykkonawca je
est obowiąz
zany stoso
ować odpow
wiednie roz
związania techniczne i organiza
acyjne
zmierza
ające do wyeliminowa
w
ania ręcznyych prac transportow
wych. W raazie braku
u możliwości ich
wyeliminowania
należy organizowa
o
ać
odpow
wiednio
pracę
i
wyposażyć
ć
pracow
wników
będny sprzę
ęt pomocniczy oraz śro
odki ochrony
y indywidua
alnej.
w niezb

9.7. Podstawa
a prawna











Ustawa z dnia
d
26 czerrwca 1974 r. – Kodeks
s pracy (Dz. U. 1998 nnr 21 poz. 94
9 z późniejjszymi
zzmianami),
Rozporządzzenie Minis
stra Pracy i Polityki Socjalnej
S
z dnia 26 w
września 19
997 r. w sp
prawie
o
ogólnych przepisów
p
ństwa i hiigieny prac
cy (Dz. U . 1997 nrr 129 poz. 844
bezpieczeń
z późniejszymi zmiana
ami),
Rozporządzzenie Minis
stra Gospod
darki z dnia
a 20 wrześn
nia 2001 r. w sprawie
e bezpiecze
eństwa
i higieny pracy
p
podc
czas eksplo
oatacji mas
szyn i inny
ych urządzzeń technic
cznych do robót
zziemnych, budowlanyc
b
ch i drogowyych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 12633),
Rozporządzzenie Minis
stra Gospod
darki z dnia
a 17 wrześn
nia 1999 r. w sprawie
e bezpiecze
eństwa
i higieny pra
acy przy urz
ządzeniach
h i instalacja
ach energety
ycznych (D
Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912),
9
Rozporządzzenie Minis
stra Infrastrruktury z dnia 6 luteg
go 2003 r. w sprawie bezpiecze
eństwa
pracy podczzas wykony
ywania robó
ót budowlan
nych (Dz. U. 2003 nr 477 poz. 401),
Rozporządzzenie Minis
stra Pracy i Polityki Społecznej
S
z dnia 14 marca 20
000 r. w sp
prawie
bezpieczeń
ństwa i higie
eny pracy prrzy ręcznyc
ch pracach transportow
t
wych (Dz. U. 2000 nr 26
6 poz.
3
313 z późniejszymi zm
mianami),
cjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
s
rod
dzajów
Rozporządzzenie Ministra Pracy i Polityki Soc
prac, które powinny by
yć wykonyw
wane przez
z co najmnie
ej dwie osooby (Dz. U. 1996 nr 62
2 poz.
2
288).

Oprac
cował
m
mgr inż. Marrcin Gabrya
ańczyk
nr upraawnień ZAP
P/0265/PWO
OE/12
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