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7. OBLICZENIA 
Nr proj. PW/E-1 

 

 

 
7.   WARTOŚCI PROJEKTOWANYCH ZABEZPIECZEŃ PRZEDLICZNIKOWYCH ORAZ 

WYLICZENIE SPADKÓW NAPIĘCIA 

 

a) spadek napięcia wybranego wlz-tu przy założeniu linii kablowej YAKXS 4x50mm2 i długości do 

185m do złącza ZZP 
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2,72% < 5% 

 

b) sprawdzenie dobranego kabla przyłączeniowego na przeciążalność i obciążenie długotrwałe: 

UWAGA! Do obliczeń prądu znamionowego obciążenia została przyjęta moc zainstalowana oraz założony 

został cosφ=0,96, ze względu na mało istotne dla obliczeń obciążenie reaktancyjne.  

Znamionowy prąd obciążenia: 
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Wymagana minimalna dopuszczalna obciążalność kabla Iz 
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Pozwala to na przyjęcie kabla YAKXS 4x50mm2, dla którego wg PN-IEC 60364-5-523 oraz katalogu 

Telefonika Kable Id=151A. 
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8. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 
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8. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 
Nr proj. PW/E-1 

 

 

 

1. Zakres robót 

Firma, która przy wykonywaniu instalacji elektrycznych przy zadaniu „ORLIK 2012” będzie wykonywać 

następujące roboty: 

 

- układanie nowych linii zasilających; 

- stawianie masztów oświetleniowych z oprawami; 

- układanie nowych linii zasilana gniazd wtykowych w zapleczu sportowym; 

- układanie nowych linii zasilania oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego; 

- montaż tablic rozdzielczych; 

- układanie linii połączeń wyrównawczych; 

- montaż opraw oświetleniowych; 

- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego. 

 

2. Elementy mogące stwarzać zagrożenia 

· prace montażowe przy użyciu sprzętu elektroinstalacyjnego (wyburzeniowego); 

· prace montażowe przy użyciu dźwigu i w promieniu jego działania; 

. prace z wykorzystaniem podnośnika nożycowego i/lub rusztowań. 

 

3. Przewidywane zagrożenia 

Przy podłączaniu kabli nN do złącza może wystąpić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym za skutkiem 

śmiertelnym. Podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z instalacją odgromową na terenie placu 

budowy może dojść do sytuacji stwarzającej ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy. 

 

4. Sposób prowadzenia instruktażu 

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na pisemne 

polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń 

energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić 

zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić 

instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

 

5. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 

· wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne, 

· wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”, 

· egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej – odzieży i obuwia 

roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu, 

· opracować organizacje ruchu w przypadku budowy linii kablowej przez drogę, 

· ściśle stosować się do uzgodnień branżowych, 

 

6. ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYSTĄPIENIA WYPADKU. 

 W razie wystąpienia wypadku należy niezwłocznie zawiadomić  odpowiednie służby medyczne. 

 W miarę możliwości należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z zasadami postępowania 

w takich wypadkach. 

 Należy również zawiadomić jak najszybciej osobę odpowiedzialną za BHP. Osobą odpowiedzialną jest 

kierownik budowy który musi mieć niezbędne uprawnienia budowlane i przeszkolenie BHP odpowiedniego 

stopnia pozwalające prowadzić mu budowę  
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 Ważniejsze telefony  

Pogotowie ratunkowe  - 999 

Policja    - 997 

Straż pożarna   - 998 

Pogotowie gazowe  - 992 

Pogotowie wod-kan  - 994 

Ogólny numer ratunkowy - 112 

 

Tablica z wykazem ważnych  telefonów powinna być umieszczona w widocznym miejscu na budowie.  

 

7.KARTA WYPADKU 

 W przypadku wystąpienia wypadku lekkiego należy sporządzić notatkę, która powinna zawierać: 

 

* datę i godzinę wypadku, 

* imię i nazwisko poszkodowanego, 

* krótki opis zdarzenia i sposobu udzielonej pomocy, 

* imię i nazwisko osoby sporządzającej kartę 

    

 W przypadku wystąpienia wypadku poważnego należy niezwłocznie zawiadomić odpowiednie  służby BHP 

w przedsiębiorstwie. 

 

8. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO – SOCJALNE NA BUDOWIE 

 Na budowie należy zapewnić pomieszczenia higieniczno-socjalne dla pracowników wykonujących prace 

budowlane. 

 

9. MASZYNY I URZĄDZENIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI BUDOWY 

 

Mieszarka do zapraw, sprężarka z młotami do kucia, wyciąg do transportu pionowego materiałów, 

elektronarzędzia, samochody samowyładowcze do przywozu piasku, samochody skrzyniowe, pompa do 

betonu typu Stetter, dźwig, koparka.  

Dostawcy wszystkich maszyn i urządzeń na budowie zobligowani są do przeprowadzania kontroli i 

przeglądów stanu technicznego, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, okazując 

stosowne dokumenty na żądanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora i zewnętrznych organów kontroli. 

Operatorzy maszyn i urządzeń zatrudnionych na budowie zobowiązani są do przestrzegania wprowadzonej 

na budowie organizacji robót oraz posiadać stosowne uprawnienia. 

 

10. SPRZĘT POMOCNICZY 

Wszelki sprzęt pomocniczy i narzędzia stosowane na budowie powinny być sprawne, bezpieczne i posiadać 

odpowiednie, przewidziane normą atesty dopuszczające do stosowania na terenie Polski. 

 

11. NADZÓR TECHNICZNY  

Budowa musi być prowadzona przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia 

budowlane w branży konstrukcyjnej. 
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12. ZALECENIA PODSTAWOWE DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH 

Rozpoczęcie jakichkolwiek prac może nastąpić po przejęciu placu budowy przez Wykonawcę od Inwestora, 

co należy odnotować wpisem do dziennika budowy.  

Na budowie powinien znajdować się Projekt Organizacji Robót, określający sposób wykonawstwa 

pozostałych robót i Plan Organizacji Budowy, określający drogi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, place 

składowe materiałów budowlanych, punkty czerpania wody i energii elektrycznej.  

Wszelkie roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z Projektem Organizacji Robót i 

Projektem Organizacji Montażu określającym zarówno warunki techniczne jak również ścisłe wytyczne BHP 

dotyczące poszczególnych asortymentów robót. Wszyscy pracownicy łącznie z operatorami sprzętu powinni 

być zapoznani z całą dokumentacją określającą organizację i sposób prowadzenia robót.  

Plac budowy powinien być ogrodzony. Wys. ogrodzenia – min 150 cm. Wszyscy pracownicy biorący udział w 

realizacji budowy muszą mieć aktualne badania lekarskie, stwierdzające możliwość ich zatrudnienia, 

posiadać odpowiednie przeszkolenie BHP, potwierdzone wpisem do dziennika BHP i być bezwzględnie 

wyposażeni w środki ochrony osobistej: okulary ochronne, pasy bezpieczeństwa, kaski i odpowiednie 

ubranie. W/w  środki muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty.  

Dziennik BHP powinien znajdować się na budowie. 

Bezwzględnie zabrania się  wykonywania jakichkolwiek robót, przez pracowników będących pod wpływem 

alkoholu. 

 W zakresie robót budowlano - montażowych zastosowanie mają przepisy BHP, które reguluje 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku – W sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr. 13, poz 93. 

   

13. ORGANIZACJA WJAZDU NA BUDOWĘ 

Sposób wykonania wjazdu i wyjazdu powinien być uzgodniony z właścicielem drogi. Ze względu na  ruch 

pieszych na chodniku i ruch samochodów odbywający się na drodze głównej należy starannie oznakować 

wyjazd z budowy.  Na terenie budowy obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/godz. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 
 
Rys E-1.  Plan zagospodarowania terenu – oświetlenie boisk; 

Rys E-2.  Schemat ideowy rozdziału energii; 

Rys E-3/1.  Schemat ideowy rozdzielni TE – arkusz 1; 

Rys E-3/2.  Schemat ideowy rozdzielni TE – arkusz 2; 

Rys E-3/3.  Schemat ideowy rozdzielni TE – arkusz 3; 

Rys E-3/4.  Schemat ideowy rozdzielni TE – arkusz 4; 

Rys E-4.  Widok elementów rozdzielni TE; 

Rys E-5.  Rzut instalacji wewnętrznych pawilonu sportowego; 

Rys E-6.  Schemat ideowy i widok złącza ZZP; 

 

 




















