Umowa nr SRK/KWK A/9/16

PROJEKT BUDOWLANY

PŁYTY ZAMYKAJĄCEJ SZYB CHROBRY I

Działka nr 2320/242 i 1074/242
ZADANIE:

PROJEKT TECHNICZNY LIKWIDACJI SZYBU CHROBRY I AKTUALIZACJA

OBIEKT:

SZYB CHROBRY I
SRK S.A. ODDZIAŁ KWK „ ANNA”

ADRES:

44-370 Pszów, ul. Ks. Pawła Skwary 21
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

INWESTOR:

41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207

Projektant:
mgr inż. K. Dudek-Banot
(upr. bud. nr 426/81
w specj. konstrukcyjno-budowlanej)
Asystent projektanta:
mgr inż. A. Wilczok

Piekary Śląskie, wrzesień 2016r.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe “Prymat” Spółka jawna Krystian Wilczok i s-ka 41-943 Piekary Śl. ul. Bazaltowa 48

Piekary Śląskie, wrzesień 2016r.

OŚWIADCZENIE
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PROJEKT BUDOWLANY PŁYTY ZAMYKAJĄCEJ SZYB CHROBRY I
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ZAŁĄCZNIKI
1. Uprawnienia budowlane i przynależność do ŚOIIB
2. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej
3. Załączniki rysunkowe
3.1 Projekt zagospodarowania terenu

PB-CH-01

3.2 Płyta zamykająca szyb. Konstrukcja płyty.

PB-CH-02

3.3 Płyta zamykająca szyb. Zbrojenie płyty.

PB-CH-03

3.4 Płyta zamykająca szyb. Zamknięcie otworu kontrolnego.

PB-CH-04
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I.

OPIS TECHNICZNY

1. WSTĘP
Niniejsza dokumentacja obejmuje płytę zamykającą szyb Chrobry I będącą częścią aktualizacji
„Projektu technicznego likwidacji szybu Chrobry I dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Anna”
w Pszowie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA


Umowa nr SRK/KWK A/9/16 z dnia 25.08.2016 roku zawarta pomiędzy SRK S.A. w Bytomiu
Oddział KWK „ Anna” a Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym „Prymat” sp.j. Krystian
Wilczok i s-ka



Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:1000,



Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290).



Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 09.06.2011 (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 196).



Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego
w podziemnych zakładach górniczych, (Dz. U. 2002 nr 139 poz. 1169 z późniejszymi
zmianami).



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).



Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie
ogólnych przepisów BHP (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).



Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz.
462 wraz z późniejszymi zmianami).



Wizja lokalna.



Uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora.



Materiały dokumentacyjne udostępnione przez kopalnię.



Inne obowiązujące normy, katalogi, przepisy i karty katalogowe urządzeń.
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3. OPIS TECHNICZNY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zabezpieczenia zasypanego szybu Chrobry I KWK „Anna”
w Pszowie w postaci płyty żelbetowej.
3.2

Lokalizacja

Szyb Chrobry I wraz z przynależnymi obiektami budowlanymi i urządzeniami na powierzchni
zlokalizowany jest na terenie placu przemysłowego zakładu głównego SRK S.A. w Bytomiu Oddziału
KWK „Anna”. Pod względem administracyjnym szyb zlokalizowany jest na terenie miasta Pszów, przy
ulicy P. Skwary w województwie śląskim. Ze względu na ewidencję gruntów szyb Chrobry I wykonany
jest w obrębie działek nr 2320/242 i 1074/242, której użytkownikiem wieczystym jest SRK S.A.
w Bytomiu. Lokalizacja szybu wraz z przynależnymi obiektami budowlanymi i urządzeniami na
powierzchni przedstawiona została na mapach – zał. 2 i 3.1.
3.3

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Inwestycja realizowana będzie na terenie Zakładu Górniczego KWK „Anna” w Pszowie. Jest to teren
ogrodzony stałym ogrodzeniem z bramą wjazdową i służbami ochrony mienia. W odległości około 54 m
od szybu Chrobry I na południowy- zachód znajduje się zlikwidowany szyb Chrobry II.
Istniejący stan zagospodarowania terenu przedstawiony został na planie zagospodarowania terenu rys.
nr PB-B-01 stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania.
W czasie wykonywania przedmiotowej inwestycji budynki nadszybia i wieży będą zlikwidowane, a szyb
zasypany.
3.4

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja polega na wykonaniu żelbetowej płyty zabezpieczającej wylot szybu Chrobry I
(po zasypaniu szybu). Płyta zabezpieczająca wylot szybu będzie umiejscowiona bezpośrednio na
istniejącym obmurzu szybu, częściowo na murze z betonitów szybowych oraz na materiale zasypowym
szybu. Dla zabezpieczenia obiektu po likwidacji budynku nadszybia i wieży teren zostanie ogrodzony.
Po zakończeniu prac rozbiórkowych związanych z zasypaniem szybu Chrobry I z pierwotnego
zagospodarowania terenu zostaną zachowane jedynie głowica szybu.
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3.5

Układ komunikacyjny

Teren realizacji inwestycji ma dostęp do drogi publicznej od ul. P. Skwary, poprzez istniejący zjazd
publiczny i system wewnętrznych dróg dojazdowych.
Nie przewiduje się budowy dodatkowych stałych dróg wewnętrznych.
3.6

Dane informujące o wpisie terenu do rejestru zabytków lub ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy.
3.7

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działki znajdujące się w granicach
terenu górniczego

Zgodnie z zapisami w „Projekcie technicznym likwidacji szybu Chrobry I – aktualizacja”:
„W odległości około 54 m od szybu Chrobry I na południowy- zachód znajduje się zlikwidowany szyb
Chrobry II.”
3.8

Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

W trakcie budowy i eksploatacji obiektu na terenie zakładu górniczego nie przewiduje się zagrożeń dla
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników z wyjątkiem okresowego oddziaływania hałasu
podczas pracy maszyn i sprzętu budowlanego.

4. OPIS TECHNICZNY – OBIEKT BUDOWLANY
4.1

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt płyty żelbetowej, mającej na celu zabezpieczenie otworu szybu
przed wpadnięciem osób lub przedmiotów do wnętrza szybu w przypadku osunięcia się kolumny
zasypowej likwidowanego szybu.
4.2

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposób jego dostosowania do krajobrazu
i otaczającej zabudowy

Po demontażu konstrukcji technologicznych na zrębie oraz zasypaniu szybu, będzie on zamknięty
żelbetową płytą kolistą o średnicy 7,8m i grubości 30cm na bazie betonu C30/37) wg rys. PB-CH-02.
Zbrojenie płyty krzyżowe – dolne prętami 16 w rozstawie, co ok. 17cm (przy zagęszczeniu do 14cm
w 1m pasie środkowym), oraz górne prętami 8 w rozstawie, co ok. 25cm.
Konstrukcję zbrojenia przedstawiono na rys. PB-CH-03.
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Płyta posadowiona będzie na istniejącej obudowie szybu, ewentualnie na murze z betonitów szybowych
kl. 25 na zaprawie M15, wykonanym na równo z licem obudowy i stanowiącym uzupełnienie obudowy
szybu a jednocześnie oddzielającym wloty piwnic i kanałów do szybu.
Jako zabezpieczenie przed przepływem wód opadowych do wnętrza likwidowanego szybu, wykonać
izolację pionową zewnętrzną z dwu warstw papy na lepiku.
W płycie zabudowany będzie właz kanałowy o średnicy 800mm spełniający rolę otworu kontrolnego dla
obserwacji zachowania się zasypu i ewentualnego jego uzupełnienia.
Otwór kontrolny zabezpieczony będzie kratą dolnego zbrojenia płyty. Dodatkowo zamknięty będzie za
pośrednictwem dodatkowej konstrukcji. Szczegół zamknięcia przedstawiony został na rys. nr PB-CH-04.
Konstrukcję

zamknięcia

zabezpieczyć

należy

jednym

z

możliwych

do

uzyskania

w handlu zestawów malarskich.
Przykładowy zestaw podano poniżej:
a) Malowanie podkładowe:
- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna, chromianowa, czerwona tlenkowa o
symbolu SWA 7221-006-250 – 1 warstwa,
- farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna o symbolu SWA 7223-000-XXX - 1
warstwa.
b) Malowanie nawierzchniowe :
- emalia chlorokauczukowa - chemoodporna o symbolu SWA 7762-000-XXX – 1 warstwa.
W płycie zabudowana będzie również rura DN150 na wysokość min 2,5m od poz. płyty, służąca do
wyprowadzenia gazów nagromadzonych w rurze szybowej.
Piwnice przyszybowe z kanałami zlikwidowane będą przed wykonaniem płyty zamykającej poprzez
zasypanie skałą płonną przelaną warstwowo chudym betonem.

5. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem obliczeń jest płyta zamykająca likwidowany szyb „Chrobry I” na terenie Oddziału KWK
"Anna".
Płyta będzie wykonana po zlikwidowaniu urządzeń przyszybowych, zamurowaniu wlotów do kanałów
i piwnic oraz wypełnieniu szybu materiałem zasypowym.
5.1

Założenia przyjęte do obliczeń

Zastosowane materiały:
-

Betonity szybowe BS3 kl. 25 lub cegła pełna kl. 25,

-

Zaprawa cementowa M15,
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-

Beton klasy C30/37,

-

Stal zbrojeniowa klasy A-III (RB 500 lub RB 500 W),

-

Stal zbrojeniowa klasy A-I (St3SX-b).

Płytę zaprojektowano, jako żelbetową posadowioną istniejącej obudowie szybu oraz częściowo na
przedłużeniu obmurza szybu (mur z betonitów jw.) o średnicy wewnętrznej 6,8m.
Płytę zaprojektowano z betonu C30/37 grubości 30 cm zbrojoną dołem stalą A-IIIN (RB 500 lub RB 500
W) i górą stalą A-I (St3SX-b).
Obliczenia przeprowadzono wg obowiązujących norm:
PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-82/B-02001

Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003

Obciążenia budowli.
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-B-03264

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zastosowana literatura:
Kledzik, Kot – Wzory i tablice do projektowania konstrukcji żelbetowych.
Kobiak, Stachurski – Konstrukcje żelbetowe.
5.2

Schemat konstrukcyjny obiektu

PRZEKRÓJ PIONOWY PŁYTY ZAMYKAJĄCEJ SZYB
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5.3

Zestawienie obciążeń na płytę

Obciążenia charakterystyczne
- Płyta żelbetowa grub. 30 cm
- Składowany materiał zasypowy
i ciężarze właściwym =20kN/m 3 (żwir
kamienia)
- Wyładowany materiał zasypowy
3
i ciężarze właściwym =20kN/m - żwir
kamienia
- Obciążenie śniegiem – I strefa

0,30m x 24kN/m 3 = 7,2kN/m 2
wys. 0,3m 0,30m x 20 kN/m 3 = 6,0kN/m 2
lub tłuczeń z
wys. 0,3m 0,30m *20 kN/m 3 = 6,0kN/m 2
lub tłuczeń z
0,8 x 0,7 kN/m 2 = 0,56 kN/m 2
19,76 kN/m2

Współczynniki obciążeń:
- współczynnik obliczeniowy dla obc. stałych

 =

1,1

- współczynnik obliczeniowy dla obc. użytkowych

=

1,2

- współczynnik dynamiczny

=

2,0

f =

1,4

przy wyładowywaniu ciężarów

- współczynnik obliczeniowy dla obc. śniegiem

Obciążenia obliczeniowe
g = 7,2 kN/m 2 *1,1 = 7,92 kN/m 2
p 1 = 6,0 kN/m 2 *1,2 = 7,2 kN/m 2
p 2 = 6,0 kN/m 2 *1,2 * 2,0 = 14,4 kN/m
S =0,56 kN/m 2 * 1,4 = 0,784 kN/m 2
Obciążenie całkowite q= g + p 1 + p 2 + S = 30,31 kN/m2
5.4

Obliczenie wymaganego zbrojenia płyty

Beton C30/37
fcd = 20 MPa
fctk = 2,0 MPa
fctm = 2,9 MPa
stal A-IIIN (RB 500 – trudno spajalna, lub RB 500 W - spajalna)
fyk = 490 MPa
fyd = 420 MPa
Grubość płyty

h = 30 cm

Grubość otulenia prętów

c = 25mm
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Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = l +min 2*(0,5t; 0,5a) = 6,8+0,3 = 7,1 m
Maksymalne momenty występujące w płycie kolistej swobodnie podpartej:

Mr 

p * a2
(3  μ) * φ 1
16

Mt 

p * a2
[2 * (1 μ)  (1 3 *  ) * φ1 ]
16

Leff = 2a
a = 3,55m

Mr 

30,31* 3,552
(3  0,2) * φ 1  76,4φ 1 [kNm]
16

Mt 

30,31* 3,552
[2 * (1  0,2)  (1  3 * 0,2) * φ 1 ]  (38,2  38,2φ 1 ) [kNm]
16

1 = 1-2
ρ

r
a

a = 3,55m
 = 0,

dla r = 0,

1 = 1,0

Mr  76,4 [kNm]
M t  38,2  38,2 * 1,0  76,4 [kNm]

 = 1,0,

dla r = 3,55m,

1 = 0

Mr  0
M t  38,2 [kNm]

Dla ułatwienia wykonawstwa projektuje się zbrojenie typu ortogonalnego (krzyżowe).
Ze względu na to, że kierunek wkładek nie odpowiada kierunkom obliczonych momentów zginających,
otrzymaną

z

obliczeń

powyżej

wartość

o 20%.
M = 76,4*1,2 = 91,68 kNm.
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Obliczenie wymaganej ilości zbrojenia:
h = 30 cm
przyjęto:
-

pręty 16,

-

otulinę grubości 25mm,

-

odchyłki podczas wykonawstwa 5mm

wysokość użyteczna:
d = 300-25-5-16/2 = 262mm = 0,262m
b = 1,0m
dla betonu klasy (C30/37):

dla stali klasy A-IIIN:

fck = 30 MPa

fyk = 490 MPa

fcd = 20 MPa

fyd = 420 MPa

fctm = 2,9 MPa

μeff 

M
b * d2 * fcd

ξ eff  1  1  2 * μeff

As 

fcd * b * ξ eff * d
fyd

μ eff 

91,68
 0,0668
1,0 * 0,2622 * 20 * 10 3

ξ eff  1  1  2 * 0,0668  0,0692 < eff,lim = 0,50 (dla stali klasy A-IIIN)
As 

20 * 1,0 * 0,0692 * 0,262
 8,63cm2
420

Minimalny przekrój zbrojenia:

A s1,min  0,26 *

fctm
*b*d
fyk

A s2,min  0,0013 * b * d

A s3,min  k c * k * fct,eff *

A ct
σ s,lim

b = 1,0m
d = 0,262m
fctm = 2,9 MPa
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fyk = 490 MPa
fct,eff = 2,9 MPa
s,lim = 240 MPa

(dla prętów o średnicy 16mm oraz wlim = 0,3mm)

k = 1,0
kc = 0,4
Act = 0,5bh = 0,5*1,0*0,3 = 0,15m2
A s1,min  0,26 *

2,2
* 1,0 * 0,262  4,2cm2
355

A s2,min  0,0013 * 1,0 * 0,262  3,41cm2
A s3,min  0,4 * 1,0 * 2,9 *

0,15
 7,25cm2
240

Do wykonania przyjęto:
Zbrojenie główne w dwóch kierunkach z prętów żebrowanych 16mm ze stali A-IIIN układanych w
rozstawie osiowym, co ok. 20cm, As,prov = 10,05 cm2 > 8,63 cm2 (5 prętów 16 na 1m szerokości płyty).
W warstwie górnej przyjęto zbrojenie prętami gładkimi ze stali A-I (St3SX) 8mm układanych
w odstępach, co ok. 25cm.

6. WARUNKI TECHNICZNE I WYMAGANIA BUDOWLANO-MONTAŻOWE
Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać wg Technologii i organizacji robót (Instrukcji
bezpiecznego wykonywania robót budowlanych) zapewniając specjalne warunki określone
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wydawnictwo
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytutu Techniki Budowlanej , wyd. Arkady
Warszawa 1989r.
Wykonawstwo robót budowlano-montażowych winno spełniać wymagania BHP, określone
w obowiązujących przepisach prawnych tj.:


Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)



Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz
z późniejszymi zmianami.



Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy,

prowadzenia

ruchu

oraz

specjalistycznego
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w podziemnych zakładach górniczych, (Dz. U. 139 poz. 1169 rok 2002) wraz z późniejszymi
zmianami.

7. WPŁYW OBIEKTÓW NA ŚRODOWISKO
W okresie wznoszenia obiektu mogą powstawać uciążliwości dla ruchu zakładu górniczego.
Prowadzone prace budowlano-montażowe, z uwagi na specyfikę terenu /teren zakładu górniczego/ nie
będą niekorzystnie oddziaływać na zabudowę mieszkaniową.
Wyklucza się możliwość transgranicznego oddziaływania inwestycji.

8. WARUNKI OCHRONY BHP
Prace budowlano-montażowe należy wykonywać ściśle przestrzegając obowiązujących przepisów
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ujętych w:


Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)



Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz
z późniejszymi zmianami.



Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy,

prowadzenia

ruchu

oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego

w podziemnych zakładach górniczych, (Dz. U. 139 poz. 1169 rok 2002) wraz z późniejszymi
zmianami.
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1.

ZAKRES ROBÓT


Roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy, jego ogrodzenie i oznaczenie,



Wykonywanie szalunków, zbrojenia płyt żelbetowych,



Prace betonacyjne,



Prace porządkowe.

2.

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT


Roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy, jego ogrodzenie i oznaczenie,



Wykonanie warstwy chudego betonu na zasypie szybowym,



Roboty szalunkowe i zbrojeniowe płyty,



Betonowanie płyty,



Prace porządkowe.

3.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW W REJONIE PROWADZONYCH ROBÓT


Likwidowany szyb Chrobry I,



Budynek zakładu odwadniania,



Budynek płuczki,



Magazyn,



Stacja zasilania.

4.

RODZAJE ROBÓT MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIE ZDROWIA PRACOWNIKÓW


Prace na wysokości



Prace mechaniczne (cięcie, spawanie).



Prace betonacyjne (z pompą do betonu).



Prace w bezpośrednim sąsiedztwie szybu.

5.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
-

Teren prowadzonych prac zlokalizowany jest w zamkniętej strefie przemysłowej kopalni.

-

Tereny z obiektami infrastruktury kopalni, drogami dojazdowymi i utwardzonymi placami
składowymi w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zakładu górniczego.

-

Teren całkowicie ogrodzony z bramą i służbami ochrony terenu.

-

Roboty prowadzone będą przy ruchu ciągłym zakładu.

-

Prace budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora projektem technologii i organizacji robót i harmonogramem robót.
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-

W rejonie prowadzenia robót należy wydzielić strefy niebezpieczne, zgodnie z przepisami
szczegółowymi i wprowadzić stosowne oznakowania.

6.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBÓT, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA
-

Prace prowadzone będą w warunkach ciągłości pracy kopalni, z tego tytułu należy zwrócić
szczególną uwagę na występowanie przeszkód w pracy. Tak należy dostosować harmonogram
prac szczególnie uciążliwych, aby prowadzone były w okresach ograniczonej pracy.

-

Należy opracować bezpieczną organizację ruchu pieszych.

-

Teren prowadzonych prac powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany.

-

Roboty budowlano-montażowe powinny być organizowane w sposób nienarażający
pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót,
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Prace na wysokości
- Przy pracach na rusztowaniach w czasie montażu należy zapewnić bezpieczne dojścia
i dostarczenie sprzętu do stanowisk pracy.
-

Zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią wytrzymałość na przewidziane obciążenia.

-

Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowań należy dokonać stosownego odbioru
technicznego.

-

Przy pracy na podestach roboczych i rusztowaniach w miejscach gdzie pracownik zagrożony
jest upadkiem z wysokości, należy stosować odpowiedni sprzęt chroniący przed upadkiem
z wysokości.

-

Przy pracach na wysokości istnieje zagrożenie wynikające z niekontrolowanego zrzucania
sprzętu, materiałów pomocniczych lub montażowych.

-

Należy dążyć do maksymalnego wykorzystania do pracy na wysokości zwyżki na podwoziu
samojezdnym.

Prace montażowe
- Przy pracach montażowych, pracownik zagrożony jest niekontrolowanym przemieszczeniem
długich elementów.
Prace prowadzone przy użyciu maszyn budowlanych
- Zagrożenie przy przejeździe i niekontrolowanym ruchu maszyny.
-

Zagrożenie wynikające z możliwości ich uszkodzenia.

Prace betonacyjne
- Zagrożenie wynikające ze stosowania środków chemicznych,
-

Zagrożenie wynikające z eksploatacji betonomieszarki oraz pompy do betonu
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Inne zagrożenia
- Zagrożenie wynikające z ruchu pojazdów obsługi kopalni – możliwość nieprzewidzianego
pojawienia się sprzętu lub materiału na pasie drogi – spowodowanie kolizji.
-

Zagrożenie wynikające z ruchu drogowego w pobliżu placu budowy.

-

Zagrożenie związane z transportem materiałów budowlanych i sprzętu.

-

Zagrożenie wynikające z możliwości niekontrolowanego ruchu elementów konstrukcyjnych,
mogące powodować uderzenia dla wykonującego prace oraz osób postronnych.

-

Zagrożenie przy eksploatacji pojazdów mechanicznych współpracujących z pracownikiem,

-

Zagrożenie porażenia prądem przy pracy elektronarzędziami i sprzętem zasilanym elektrycznie.

-

Zagrożenie pożarem w czasie wykonywania prac narzędziami iskrzącymi jak elektronarzędzia.

-

Zagrożenie przy eksploatacji pomocniczego sprzętu i elektronarzędzi.

7.

WSKAZANIA

SPOSOBU

PROWADZENIA

INSTRUKTAŻU

PRACOWNIKÓW

PRZED

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
-

Każdy pracownik musi zostać zaznajomiony z instrukcją bezpiecznego wykonywania
robót/projektem technologii i organizacji robót/ oraz planem BIOZ.

-

Do w/w opracowań należy dołączyć stosowne instrukcje, zarządzenia, przepisy szczegółowe.

-

Pracownikom należy wskazać niebezpieczne miejsca wynikające z przebiegu prowadzonych
robót.

8.

WYTYCZNE BHP PROWADZENIA ROBÓT (WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH
I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM
Z WYKONYWANYCH ROBÓT)
-

Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osoby dozoru w specjalności budowlanej
(z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi), po przekazaniu terenu budowy przez inwestora.

-

Czas trwania, oraz instruktaż z podziałem czynności dla poszczególnych pracowników brygady
ustali dozór wykonawcy.

-

Transport, załadunek i wyładunek elementów konstrukcyjnych powinien być wykonywany za
pomocą linek atestacyjnych oraz zawiesi jednocięgnowych i dwucięgnowych (wg PN-M-84732
i PN-M-84734) oraz uchwytów przeznaczonych do tego celu.

-

Przed przystąpieniem do prac brygada musi być zapoznana z warunkami pracy projektem
technologii i organizacji robót oraz planem BIOZ.

-

Należy przestrzegać w zakresie swych obowiązków Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych z dnia 6
lutego 2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.401).
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-

Teren budowy należy ogrodzić oraz oznakować: umieści tablice informacyjną, tablicę wjazdu na
teren budowy.

-

Na placu budowy wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp pracownikom do szatni,
ubikacji, umywalni oraz w widocznym miejscu umieścić apteczkę pierwszej pomocy.

-

Każdy z pracowników biorących udział w pracach z chwilą zaistnienia zagrożenia (sytuacji
awaryjnych) ma obowiązek wstrzymać wszystkie prace, wycofać się w bezpieczne miejsce oraz
powiadomić osobę dozoru nadzorującą roboty. Osoba dozoru (kierownik budowy, inspektor
nadzoru) sprawująca nadzór nad robotami, po otrzymaniu informacji od osoby nadzorującej
bezpośrednio prowadzone roboty, podejmuje decyzję o ewentualnym kontynuowaniu prac po
usunięciu zagrożeń.

-

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokości w bezpośrednim sąsiedztwie szybu muszą
być wyposażeni w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Linkę bezpieczeństwa należy
zapinać do elementów znajdujących się powyżej osoby asekurowanej.

-

Brygadzista oraz osoby dozoru i kierownik budowy kierujące robotami muszą dbać
o bezpieczeństwo pracowników im podległych oraz stan urządzeń, a przede wszystkim
zobowiązani są do:
 sprawdzenia wyposażenia osobistego pracowników,
 sprawdzenia miejsc pracy pod względem stanu technicznego i bezpieczeństwa pracy.

-

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami i przepisami zawartymi w:
 Ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290).
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr
47, poz. 401).
 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz
z późniejszymi zmianami.
 Szczegółowych przepisach BHP i p.poż. obowiązujących na terenie zakładu górniczego.
 Instrukcjach dotyczących prawidłowej i bezpiecznej pracy ciężkim sprzętem budowlanym,
w tym ujętych w katalogach zawiesi, wykresach wysięgników i udźwigów zastosowanych
maszyn i urządzeń.

KONIEC
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