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1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania tłoczni na dz. nr 75, 76/4, 76/6, 76/5,
72/3, 73, 74/1, 81 dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Batorego w Skwierzynie
Zakres projektu obejmuj zasilanie szafy sterowniczej tłoczni sanitarnej oraz system ochrony od
porażeń .

1.2. Podstawy opracowania
1.2.1. Zlecenie inwestora.
1.2.2. Mapa do celów projektowych 1:500
1.2.3. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;
1.2.4. Pozostałe przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego.

1.3. Projekty związane z opracowaniem
1.3.1. Projekt budowy sieci kanalizacyjnej.;

1.4. Charakterystyka energetyczna
1.4.1. Układ sieciowy - TNC;
1.4.2. Kabel zasilający YKY 4x10 mm2 10m;
1.4.3. Napięcie zasilania 0,23/0,4kV 50Hz;
1.4.4. Ochrona przed dotykiem pośrednim II klasa ochronności;
1.4.5. Moc zainstalowana Pi 9,0kW;
1.4.6. Moc szczytowa Psz 8,0kW
1.4.7. Prąd szczytowy Isz 12,5A
1.4.8. Prąd zabezpieczenia Ib 13A
1.4.9. Współczynnik mocy po kompensacji cos fi 0,95
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2.0. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zasilanie szafy sterowniczej
Z rozdzielnicy ZK1x-1P /w zakresie operatora ENEA S.A./ w II klasie ochronności wyprowadzić kabel
zasilający YKY 4x10 mm2 10m do szafy sterowniczej tłoczni PS1.
Projektowany kabel należy ułożyć w ziemi w typowym rowie kablowym na głębokości 0,7 m
na podsypce piaskowej 2 x 0,1m. Przy skrzyżowaniu kabla innymi instalacjami podziemnymi , kabel
należy chronić w rurze PCV Ф 50mm w kolorze niebieskim . Odległości ułożenia kabli w stosunku do
innych instalacji wykonać w oparciu o wytyczne N SEP-E-004. Całość prac związanych z wykopem
wykonać ręcznie. Na całej długości ułożenia kabla należy go przykryć folią techniczną koloru
niebieskiego. Całość nowych trasy kablowej pokazano na rysunku PS1.
Wykonać uziemienie szyny PEN szafy sterowniczej pompowni z wykorzystaniem prętów
miedziowanych o średnicy min 18 mm uzyskując rezystancję uziemienia R<15Ω.
Schemat połączeń pokazano na rysunku E1.

2.2.Ochrona od porażeń
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zapewniona przez zastosowanie właściwej izolacji części
czynnych.
Ochrona przed dotykiem pośrednim druga klasa ochronności.

2.3.Uwagi końcowe
2.3.1.Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków, projektowane instalacje elektryczne nie wpływają
negatywnie na okoliczny obszar w rozumieniu Art.3 pkt.2 Prawa Budowlanego..
2.3.1.Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN i współczesną wiedzą techniczną .
2.3.2.Istotne zmiany w postanowieniach projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z
projektantem .
2.3.3.Po wykonaniu całości robót należy dokonać pomiarów i prób pomontażowych a protokoły z ich
wynikami przedstawić przy odbiorze .
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
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Informację opracowano wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
1.Zakres robót obejmują budowę instalacji elektrycznych w zakresie oświetlenia
zewnętrznego i zasilania gniazd rezerwowych oraz system ochrony od porażeń na działce
465 Obręb 000.3 Wawrów, jednostka ewidencyjna 086101_1 Gorzów Wlkp., ul.
Sybiraków, Gorzów Wlkp. Kategoria obiektu XXVI..
2.Uwagi ogólne
- Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków, projektowane instalacje elektryczne nie

wpływają negatywnie na okoliczny obszar w rozumieniu Art.3 pkt.2 Prawa Budowlanego.
- Na obiekcie należy przestrzegać zasad BHP przy przewożeniu i składowaniu
materiałów budowlanych oraz przy wykonywaniu prac
- Prace przy urządzeniach elektrycznych należy wykonywać zgodnie z
obowiązującymi przepisami i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 28.03.2013
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
elektroenergetycznych. (Dz. U z 2013 poz. 492)
- Do prac na obiekcie stosować maszyny spełniające wymogi Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy(Dz. U. z 2002r. Nr 191, poz.1596 z późniejszymi zm.)
- Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z treścią uzgodnień
- Należy wykonać właściwe zabezpieczenie robót uwzględnieniem zasad BHP.
- W przypadkach wątpliwych należy skontaktować się z autorem projektu
- Wszystkie prace związane z niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z
obowiązującymi przepisami stosując typowe sposoby montażu oraz wykorzystując
odpowiednie narzędzia
- Obsługa urządzeń powinna odbyć się zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zatrudnieni podczas prac pracownicy powinni posiadać orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do określonej pracy
3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
Szczególna uwagę należy zwrócić przy wykonywaniu następujących prac
- prace na wysokościach i na rusztowaniach ( możliwość upadku podczas pracy,
możliwość uderzenia lub przygniecenie przypadkowo spadającymi elementami).
- Prace instalacje elektryczno-energetyczne ( możliwość porażenia prądem
elektrycznym, możliwość doznania urazu podczas obsługi elektronarzędzi).
4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:
- przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie BHP
- ustalić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- ustalić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie
bezpieczeństwem przez wyznaczone w tym celu osoby.
- ustalić zasady stosowania przez pracowników środki ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego.
5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania prac w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,
umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Miejsce wykonywania prac powinno być wyposażone w sprzęt niezbędny do
gaszenia pożarów.
W przypadku stosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w
instalacjach zasilających należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed
przystąpieniem do pracy.
Osoby przebywające na stanowiskach pracy , znajdujące się na wysokości co
najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone
balustradą lub pasem ochronnym przed upadkiem z wysokości
Należy ustalić rodzaj prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to np. prac
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wykonywanych na wysokościach powyżej 2m w przypadkach, w których
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przez upadkiem z
wysokości.
6. Nie wolno zatrudniać pracownika w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez
wstępnego przeszkolenia w zakresie BHP
7. W razie w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je niezwłocznie
zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania.
8. Wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione
9. Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska pracy powinno odbywać się wyłącznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.
10. Roboty montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w
projekcie organizacji robót wykonanym przez wykonawcę.
11. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeszkolić pracowników zgodnie z
przepisami Kodeksu Pracy

Projektant:
inż. Grzegorz Bytniewski
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