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ROZDZIAŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.

Zakres obowiązywania

1. Instrukcja eksploatacji i utrzymania elektrycznych instalacji odbiorczych w budynkach i
obiektach budowalnych infrastruktury kolejowej Iet-8”, zwana dalej „instrukcją”,
obowiązuje we wszystkich jednostkach organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
oraz innych podmiotach, które do jej przestrzegania zostaną zobowiązane na podstawie
zawartych umów lub porozumień.
2. Niniejszą instrukcję należy stosować łącznie z obowiązującymi regulacjami nadrzędnymi
oraz z obowiązującymi w Spółce uregulowaniami w sprawie organizacji bezpiecznej
pracy oraz innymi odrębnymi instrukcjami, także dot. bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
3. Instrukcja nie narusza postanowień Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz w ich pobliżu Iet-7.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą instrukcją decyzje podejmuje kierownik
jednostki organizacyjnej Spółki, właściwy ds. eksploatacji.
§2.

Przedmiot opracowania

Instrukcja określa zasady eksploatacji, będących pod zarządem
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwaną dalej PKP PLK S.A.:
1) elektrycznych instalacji należących do wszystkich obiektów budowlanych;
2) przenośnych i stacjonarnych elektrycznych urządzeń odbiorczych.
§3.

Zakres i przeznaczenie instrukcji

1. Instrukcję opracowano na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i norm.
2. Instrukcja zawiera wymagania dotyczące eksploatacji instalacji elektrycznych w zakresie:
1) obsługi;
2) przyjmowania do eksploatacji;
3) prowadzenia eksploatacji;
4) wykonywania prób i pomiarów;
5) oceny stanu technicznego;
6) kwalifikowania do remontu;
7) wycofania z eksploatacji.
3. Instrukcja przeznaczona jest dla:
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1) pracowników, którym w ramach obowiązków pracowniczych powierzono obsługę
instalacji elektrycznych;
2) pracowników serwisu technicznego;
3) pracowników nadzoru i kierownictwa;
4) pracowników upoważnionych do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej na podstawie
odpowiedniego upoważnienia, wydanego przez prowadzącego eksploatację.
§4.

Definicje terminów stosowanych w instrukcji

Użyte w instrukcji określenia oznaczają:
1)

awaria – niekontrolowane zdarzenie zaistniałe w czasie eksploatacji urządzeń,
w wyniku którego powstało lub może powstać zagrożenie dla zdrowia, życia
ludzkiego i/lub środowiska, bądź przerwanie lub ograniczenie funkcjonalności
w pracy urządzeń;

2)

eksploatacja instalacji elektrycznych – w rozumieniu niniejszej instrukcji są to
wszelkie działania niezbędne do właściwego funkcjonowania instalacji elektrycznych
i urządzeń.
(„Eksploatacja” ujmuje m.in. tzw. utrzymanie, tj. prace wykonywane w celu
zapewnienia należytego stanu technicznego instalacji i urządzeń, a także bieżące
użytkowanie instalacji lub urządzenia, zgodnie z jego projektowym
przeznaczeniem).;

3)

instalacja elektryczna – zespół współpracujących ze sobą elementów
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych przeznaczony do
określonych celów;

4)

instalacje i urządzenia niskoprądowe albo słaboprądowe – instalacje związane
z komunikacją, przetwarzaniem danych, bezpieczeństwem i automatyką;

5)

kontrola okresowa – sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do
użytkowania, estetyki oraz otoczenia eksploatowanych instalacji elektrycznych;

6)

konserwacja – zespół czynności mających na celu utrzymywanie instalacji
elektrycznej w pełnej sprawności technicznej;

7)

ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej – ocena wyrażająca aktualny
poziom stanu technicznego instalacji elektrycznej w stosunku do założonego na
etapie projektowania i porównania aktualnych parametrów mierzalnych
i niemierzalnych z ich wartościami granicznymi lub stanami dopuszczalnymi; oceny
stanu technicznego urządzeń oświetleniowych dokonuje się m. in. na podstawie
kontroli okresowej; skala ocen stanu technicznego obejmuje noty: dobry,
dostateczny, niezadowalający, niedostateczny;
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stan dobry albo (db.) – posiadają instalacje o nieprzekroczonym okresie amortyzacji
i nieprzekroczonym stopniu zużycia, a ich stan techniczny pozwala na dalszą
bezpieczną eksploatację;
stan dostateczny albo (dst.) – posiadają instalacje, którym kończy się lub został
przekroczony okres amortyzacji, a ich stan techniczny pozwala na dalszą
bezpieczną eksploatację;
stan niezadowalający albo (nzad.) – posiadają instalacje, którym skończył się okres
amortyzacji, są nadal sprawne technicznie, ale zostały zakwalifikowane do remontu.
stan niedostateczny albo (ndst.) – posiadają instalacje, które z powodu złego stanu
technicznego muszą być wyłączone z eksploatacji;
8)

odbiór techniczny instalacji elektrycznych – odbiór instalacji, którego celem jest
sprawdzenie i określenie ich gotowości do uruchomienia i przekazania do
eksploatacji;

9)

operator systemu dystrybucyjnego albo OSD – w rozumieniu niniejszej instrukcji
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w elektroenergetycznym systemie dystrybucyjnym,
bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu,
eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej,
w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi;

10) osoba uprawniona – osoba posiadająca kwalifikacje uzyskane na podstawie
przepisów prawa energetycznego;
11) osoba upoważniona – osoba wyznaczona przez prowadzącego eksploatację do
wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych;
12) Pracownik obsługi – osoba wyznaczona przez prowadzącego eksploatacją, której
powierzono obiekt w celu jego bieżącej i odpowiedzialnej obsługi.
13) prowadzący eksploatację – jednostka organizacyjna, osoba prawna, lub osoba
fizyczna, zajmująca się eksploatacją własnych lub powierzonych jej, na podstawie
zawartej umowy, instalacji elektrycznych;
14) serwis techniczny – zorganizowana gotowość wykonawcy do usuwania awarii,
usterek i nieprawidłowości;
15) stan techniczny – zbiór wartości cech technicznych instalacji elektrycznych,
urządzeń, które warunkują wypełnianie funkcji założonych na etapie projektowania
i wytwarzania;
16) świadectwo kwalifikacyjne – świadectwo stwierdzające spełnienie przez daną
osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na
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stanowisku dozoru lub eksploatacji dla określonych rodzajów urządzeń i instalacji
elektroenergetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach określonych w odrębnych
przepisach;
17) urządzenie piorunochronne albo LPS – instalacja przeznaczona do przejmowania
wyładowań piorunowych/atmosferycznych w obiekt i odprowadzenia prądu
wyładowania do ziemi;
18) urządzenie do ograniczania przepięć albo SPD – urządzenie przeznaczone do
ograniczania szkodliwych skutków od wyładowań atmosferycznych oraz przepięć
powstających wewnątrz sieci/instalacji.
§5.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 883).
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 492);
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003
r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
(Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich
usytuowanie
(Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987 z późn. zm.).
9. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
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10. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
11. PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych.
12. PN-EN 60079-17:2001 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem. Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem (innych niż w kopalniach).
13. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
14. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.
Część 6: Sprawdzanie.
15. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa.
Część 1. Zasady ogólne.
16. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa.
Część 2. Zarządzanie ryzykiem.
17. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa.
Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
18. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa.
Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
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ROZDZIAŁ 2.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PERSONALNA
§6.

Kwalifikacje, uprawnienia i upoważnienia osób zajmujących się eksploatacją

1. Prowadzący eksploatację odpowiedzialny jest za prowadzenie eksploatacji instalacji
elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.
2. Prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione na podstawie
odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych (podstawa prawna – patrz §5 ust. 4),
właściwych co do zakresu wykonywanych przez te osoby prac, przydzielonych
na wskazanych stanowiskach.
3. Prowadzący eksploatację określa pisemnie wykaz stanowisk pracy oraz wykaz osób
wykonujących czynności eksploatacyjne, w tym osób sprawujących nadzór nad
eksploatacją instalacji elektrycznych w zakresie:
1) wydawania poleceń wykonania pracy;
2) dopuszczania do pracy;
3) wykonywania określonych prac eksploatacyjnych.
4. Wymieniony wyżej wykaz osób upoważnionych zawierać winien w szczególności:
1) imię i nazwisko osoby upoważnionej;
2) zakres upoważnienia;
3) określenie okresu, na jaki upoważnienie zostało udzielone.
§7.

Uprawnienia osób wykonujących czynności eksploatacyjne

Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji
u użytkowników eksploatujących:
1)

urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie
większej niż 20 kW, jeśli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi;

2)

urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.
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ROZDZIAŁ 3.
EKSPLOATACJA
Eksploatacją instalacji elektrycznych mogą zajmować się wyłącznie osoby uprawnione
i upoważnione.
§8.

Wymagania ogólne

1. Eksploatacja instalacji elektrycznych obejmuje zagadnienia związane w szczególności z:
1)

przyjmowaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji;

2)

obsługę zgodną z przeznaczeniem obiektu lub urządzenia;

3)

dokonywaniem oceny stanu technicznego;

4)

prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawnej;

5)

dokonywaniem przez właściciela instalacji elektrycznych uzgodnień z OSD przy
wykonywaniu prac eksploatacyjnych, mogących mieć wpływ na pracę sieci OSD;

6)

wycofywaniem z eksploatacji.

2. Eksploatację instalacji elektrycznych należy prowadzić w taki sposób aby zapewnić:
1)

pełne bezpieczeństwo obsługi i otoczenia;

2)

zdolność do przetwarzania i rozdziału energii w sposób ciągły i niezawodny;

3)

techniczne i organizacyjne możliwości likwidacji awarii powodujące zakłócenia
w dostarczaniu energii;

4)

zachowanie wymogów jakościowych energii elektrycznej;

5)

nie przekraczanie parametrów granicznych instalacji elektrycznych w tym
poszczególnych jej urządzeń;

6)

estetykę urządzeń i instalacji;

7)

ochronę środowiska.

Utrzymanie instalacji elektrycznej w należytym stanie technicznym powinno być
zapewnione przez poddawanie instalacji wszelkim zabiegom eksploatacyjnym mającym
wpływ na techniczne i organizacyjne możliwości prawidłowego użytkowania, jak opisano
w Rozdziale 4: „UTRZYMANIE”.
3. Przeprowadzenie zabiegów eksploatacyjnych powinno być uwidocznione w dokumentach
potwierdzających:
1)

oględziny – w „Książce oględzin instalacji elektrycznej” której wzór stanowi
załącznik nr 5;

2)

przeglądy – w „Protokole kontroli okresowej instalacji elektrycznych” którego wzór
stanowi załącznik nr 6;
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3)

remonty – za pomocą dokumentacji.
§9.

Przyjmowanie do eksploatacji

1. Warunkiem przyjęcia do eksploatacji nowych lub przebudowanych instalacji
elektrycznych jest pozytywny wynik końcowego odbioru technicznego.
2. Końcowy odbiór techniczny odbywa się po dokonaniu przez wykonawcę zgłoszenia
gotowości instalacji elektrycznej do odbioru. Wzór formularza zgłoszenia gotowości
instalacji elektrycznej do odbioru stanowi załącznik nr 14.
3. Końcowego odbioru technicznego instalacji elektrycznej nowej lub przebudowanej
dokonuje Komisja odbioru powołana przez prowadzącego eksploatację, przy udziale
wykonawcy oraz prowadzącego eksploatację.
4. Komisji odbioru technicznego udostępnia się dokumentację przeznaczoną dla
przekazywanej do eksploatacji instalacji elektrycznej i inne niezbędne dokumenty do
wykonania odbioru.
5. W celu upewnienia się, że sprawdzanie nie spowoduje zagrożenia dla osób ani
uszkodzenia mienia, należy stosować postanowienia instrukcji Iet-7.
6. W przypadku zmiany istniejącej instalacji należy sprawdzić, czy ta zmiana jest zgodna z
projektem i obowiązującymi przepisami oraz czy nie spowoduje pogorszenia stanu
bezpieczeństwa. W celu oceny znaczenia zmiany należy stosować się do postanowień
procedury SMS/MMS-PW-03.
7. W czasie końcowego odbioru technicznego należy:
1)

sprawdzić jakość i zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją
techniczną, normami i certyfikatami oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności
z przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz przepisami wewnętrznymi ;

2)

sprawdzić zgodność przebiegu trasy linii kablowych z projektem;

3)

przeprowadzić oględziny instalacji elektrycznych objętych odbiorem; oględziny
należy wykonać przed próbami oraz przed włączeniem zasilania;

4)

sprawdzić jakość użytych materiałów, prawidłowość montażu i zgodność użytych
elementów z dokumentacją;

5)

sprawdzić czytelność oznakowania wszystkich urządzeń i obwodów instalacji
elektrycznej m.in:
a) napisy ostrzegawcze,
b) napisy informujące o niebezpieczeństwie,
c) identyfikacja przewodów,
d) odłączniki izolacyjne,
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e) łączniki,
f) schematy i plany,
g) urządzenia ochronne;
6)

sprawdzić prawidłowość oznakowania elementów i urządzeń instalacji elektrycznej
oznaczeniem CE, potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi wymaganiami
bezpieczeństwa. Przenośne urządzenia i elektronarzędzia powinny być również
numerem inwentarzowym nadanym przez prowadzącego eksploatację;

7)

sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych;

8)

sprawdzić prawidłowość wykonania pomiarów:
a) ciągłość przewodów,
b) rezystancji izolacji,
c) ochrony za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej,
d) rezystancji/impedancji podłóg i ścian,
e) impedancji pętli zwarciowej,
f) rezystancji uziemienia uziomu,
g) prądu i czasu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych,
h) sprawdzenie biegunowości,
i) sprawdzenie kolejności i wirowania faz,
j) próby funkcjonalne i operacyjne,
k) natężenia i równomierności oświetlenia,
l) spadku napięcia;

9)

sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej;

10) sprawdzić prawidłowość doboru, montażu i typu zainstalowanych opraw
oświetleniowych;
11) sprawdzić prawidłowość doboru, montażu i typu zainstalowanych źródeł światła;
12) sprawdzić działanie urządzeń oświetleniowych i funkcjonowanie zgodnie
z założeniami projektu;
13) sprawdzić czy nie występuje olśnienie, przy czym zmierzone i obliczone parametry
natężenia oświetlenia i równomierności powinny być zgodne z projektem ;
14) sprawdzić certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności zainstalowanych urządzeń
i osprzętu;
15) sprawdzić dokumentację techniczno-ruchową oraz instrukcje obsługi
zainstalowanych urządzeń;
16) sprawdzić kompletność urządzeń, które zgodnie z umową miały być dostarczone
i zabudowane przez wykonawcę.
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8.

Jeżeli wynik sprawdzenia któregokolwiek etapu, o którym mowa w ust. 7, wskazuje na
niespełnienie wymagań, wówczas po usunięciu wykrytych wad należy powtórzyć
procedurę odbioru dla tych etapów, których wynik w trakcie usuwania wykrytych wad
mógł ulec zmianie.

9.

W protokole odbioru końcowego powinny się znaleźć stwierdzenia dotyczące:
1)

przyjęcia oświadczenia wykonawcy o poprawności wykonania instalacji elektrycznej,
i gotowości przekazania jej do eksploatacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi;

2)

usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych;

3)

kompletności dokumentacji powykonawczej;

4)

poprawności doboru urządzeń, aparatów, materiałów na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów oraz regulacji wewnętrznych;

5)

akceptacji wyników prób pomontażowych i odbiorów częściowych.
§10. Komisja odbioru

1.

Wniosek o powołanie Komisji odbioru składa pisemnie wykonawca realizujący budowę
lub remont do prowadzącego eksploatację.

2.

Wniosek o powołanie Komisji odbioru należy złożyć 14 dni przed proponowanym
terminem odbioru zgodnie z drukiem powołania komisji odbioru.

3.

Skład Komisji odbioru określa i zatwierdza prowadzący eksploatację lub osoba przez
niego upoważniona.
§11. Użytkowanie urządzeń

1. Instalacje elektryczne:
1)

każdy pracownik obsługi jest odpowiedzialny za prawidłową obsługę instalacji
elektrycznych związanych z ruchem kolejowym;

2)

stan techniczny eksploatowanych instalacji elektrycznych powinien zapewniać
bezpieczne użytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem, przy zachowaniu
właściwych parametrów określonych w obowiązujących przepisach i uregulowaniach
wewnętrznych;

3)

eksploatację instalacji elektrycznych należy prowadzić zgodnie z zasadami
i wymaganiami niniejszej instrukcji, stanowiskowych instrukcji eksploatacji oraz
instrukcji producentów urządzeń;

4)

eksploatacja instalacji i urządzeń powinna być prowadzona w sposób zapewniający:
a) prawidłową pracę instalacji i urządzeń,
b) utrzymanie poprawnego stanu technicznego instalacji i urządzeń,
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c) właściwe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie instalacji i urządzeń,
ze szczególnym uwzględnieniem:
-

bezpieczeństwa ruchu kolejowego,

-

zasad ochrony przeciwpożarowej,

d) racjonalne użytkowanie energii elektrycznej,
e) bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, zgodnie z wymaganiami powyższej instrukcji
oraz z dokumentacją i/lub instrukcją obsługi urządzenia;
5)

zakłócenie w zasilaniu z sieci elektroenergetycznej OSD, powodujące przerwę
w zasilaniu urządzeń powinno być niezwłocznie usunięte;

6)

jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przywrócenie zasilania z sieci
elektroenergetycznej OSD urządzeń zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu
pociągów, należy załączyć awaryjne źródło zasilania;

7)

do czasu usunięcia zakłócenia, należy postępować według postanowień zawartych
we właściwych instrukcjach dotyczących urządzeń;

8)

w każdym miejscu, gdzie znajduje się awaryjne źródło zasilania (agregat,
przetwornica, SZR, UPS itp.), powinna znajdować się instrukcja obsługi tych
urządzeń;

9)

pracownicy posterunku technicznego powinni być przeszkoleni teoretycznie
i praktycznie z umiejętności obsługi urządzeń wschodzących w skład awaryjnego
systemu zasilania.

2. Urządzenia oświetleniowe stacjonarne:
1)

stan techniczny eksploatowanych urządzeń oświetlenia stacjonarnego powinien
zapewniać bezpieczne użytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem, przy zachowaniu
właściwych parametrów oświetlenia określonych w obowiązujących przepisach;

2)

eksploatację urządzeń oświetlenia stacjonarnego należy prowadzić zgodnie
z zasadami i wymaganiami niniejszej instrukcji, instrukcjami stanowiskowymi oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentów poszczególnych urządzeń;

3)

eksploatacja urządzeń oświetlenia stacjonarnego powinna być prowadzona
w sposób zapewniający:
a) prawidłową pracę urządzeń,
b) utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń,
c) właściwe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie urządzeń, ze szczególnym
uwzględnieniem:
-

bezpieczeństwa ruchu kolejowego,

-

zasad ochrony przeciwpożarowej,
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d) racjonalne użytkowanie energii elektrycznej,
e) bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, zgodnie z wymaganiami powyższej instrukcji
oraz z dokumentacją i/lub instrukcją obsługi urządzenia;
f) zachowanie wymagań ochrony środowiska;
4)

liczba niesprawnych punktów świetlnych oświetlenia w stosunku do ogólnej liczby
punktów świetlnych w jednym pomieszczeniu / miejscu pracy, nie powinna
przekraczać 10%;

5)

stan techniczny urządzeń oświetlenia oraz warunki eksploatacji powinny być
kontrolowane i oceniane na podstawie wyników oględzin i przeglądów,
przeprowadzanych okresowo zgodnie z § 14;

6)

brakujące źródła światła należy uzupełniać na bieżąco;

7)

czas użytkowania oświetlenia wnętrzowego pomieszczeń nie powinien być dłuższy
niż czas trwania pracy w tych pomieszczeniach.

3. Urządzenia elektryczne przenośne:
1)

użytkowanie elektronarzędzia wynika z jego przeznaczenia oraz potrzeb
technologicznych procesu pracy;

2)

elektronarzędzie powinno spełniać wymagania:
a) bezpieczeństwa pracy,
b) przydatności,
c) łatwości użytkowania,
d) powszechności użytkowania,
e) ergonomii,
f) praktycznego zasilania;

3)

elektronarzędzie powinno być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby
gwarantowało bezpieczną eksploatację, co określają szczegółowe przepisy oraz
normy;

4)

w zależności od sposobu i zakres użytkowania posiadanych elektronarzędzi, należy
określić kategorie ich użytkowania zgodnie z następującą klasyfikacją:
a) I kategoria – użytkowane dorywczo kilkakrotne w ciągu jednej zmiany, które
zwracane są do narzędziowni lub wypożyczalni,
b) II kategoria – użytkowane często w ciągu jednej zmiany, które nie są zwracane
do narzędziowni lub wypożyczalni,
c) III kategoria – użytkowane w sposób ciągły na więcej niż jednej zmianie, np.
zainstalowane na stałe na linii produkcyjnej;

5)

elektronarzędzia należy poddawać badaniom bieżącym i badaniom okresowym;
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6)

badania bieżące należy wykonywać każdorazowo przed rozpoczęciem pracy oraz po
jej zakończeniu i obejmują oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie biegu jałowego.
Czynności te wykonuje pracownik obsługujący dane urządzenie; z powyższych
czynności protokołu nie sporządza się;

7)

badania okresowe:
a) powinny być wykonywane przez osoby uprawnione,
b) należy wykonywać:
-

nie rzadziej niż co 6 miesięcy dla elektronarzędzi
I kategorii użytkowania,

-

nie rzadziej niż co 4 miesiące dla elektronarzędzi
II kategorii użytkowania,

-

nie rzadziej niż co 2 miesiące dla elektronarzędzi
III kategorii użytkowania,

-

po każdym zdarzeniu lub wystąpieniu sytuacji mogących mieć wpływ na
bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi, np.: upadek elektronarzędzia,
zawilgocenie itp.,

c) obejmują następujące czynności:

8)

-

oględziny zewnętrzne,

-

oględziny wewnętrzne wymagające częściowego demontażu,

-

sprawdzenie biegu jałowego,

-

pomiar rezystancji izolacji,

-

pomiar obwodu ochronnego (przewodu PE);

operowanie elektronarzędziem musi gwarantować bezpośredni nadzór i kontrolę nad
nim oraz obrabianym materiałem;

9)

każde elektronarzędzie musi mieć założoną książkę, w której należy podać:
a) nazwę elektronarzędzia,
b) typ elektronarzędzia,
c) nazwę producenta,
d) moc elektronarzędzia w [W],
e) napięcie zasilania w [V],
f) numer fabryczny,
g) numer inwentarzowy
h) kategorię użytkowania,
i) badania bieżące i okresowe,
j) rodzaje uszkodzeń,
18 / 79

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

k) rodzaje napraw;
10) dla eksploatowanych elektronarzędzi należy prowadzić rejestr zawierający
informacje o których mowa w pkt 9;
11) każde elektronarzędzie powinno posiadać oznakowanie zawierające co najmniej:
a) napięcie znamionowe lub jego zakres w [V],
b) symbol rodzaju prądu: prąd przemienny jednofazowy, prąd przemienny
trójfazowy, prąd stały,
c) częstotliwość znamionową lub jej zakres w [Hz[, chyba że narzędzie jest zasilane
tylko prądem stałym lub jego częstotliwość nie przekracza 60 [Hz],
d) moc znamionową w [W], jeśli przekracza 25 [W],
e) prąd znamionowy w [A], jeśli jest większy od 10 [A],
f) symbol wskazujący na zgodność z prawem i obowiązującymi normami,
g) oznaczenie bezpieczeństwa zgodne z wymogami UE,
h) znaczenie modelu lub typu i numer fabryczny, jeśli jest nadawany,
i) znak handlowy lub nazwę wytwórcy;
12) elektronarzędzia dzielą się na trzy klasy pod względem ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym:
j)

klasa I – urządzenie posiadające pełną izolację podstawową z uziemieniem,
stosowane w warunkach budowlanych,

k)

klasa II – urządzenie posiadające izolację podwójną i/lub wzmocnioną, bez styku
ochronnego,

l)

klasa III – urządzenie zasilane napięciem bezpiecznym, nieprzekraczającym 50
[V] (jednofazowe) i 29 [V] (trójfazowe), bez obciążenia;

13) stopień ochrony elektronarzędzi przed wpływami zewnętrznymi określa skala IP;
14) oznaczenie IP składa się z liter „IP” i dwóch do czterech znaków, z których:
a) pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych,
b) drugi oznacza odporność na penetrację wody;
15) minimalny stopień ochrony dla elektronarzędzi używanych w pomieszczeniach
warsztatowych oraz na zewnątrz to IP44;
16) wszelkie roboty z użyciem elektronarzędzia należy wykonywać zgodnie z instrukcją
stanowiskową obowiązującą na danym stanowisku pracy oraz kartą oceny ryzyka na
tym stanowisku;
17) czynności z użyciem elektronarzędzia może wykonywać pracownik zwany
operatorem, który:
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a) posiada wymagane umiejętności nabyte w trakcie nauki zawodu lub instruktażu
stanowiskowego,
b) posiada odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o braku
przeciwwskazań,
c) został przeszkolony zakresie BHP, zgodnie z dokumentacją i/lub instrukcją
obsługi elektronarzędzia;
18) pracownik – operator powinien być zapoznany z:
a) instrukcją obsługi używanego elektronarzędzia i mieć do niej dostęp przez cały
czas pracy,
b) oceną ryzyka zawodowego;
19) pracownik – operator obsługujący elektronarzędzie powinien być:
a) wypoczęty i trzeźwy oraz nie powinien być pod wpływem substancji
psychoaktywnych,
b) ubrany w odzież roboczą,
c) wyposażony w stosowne środki ochrony indywidualnej, zgodnie z dokumentacją
i/lub instrukcją obsługi elektronarzędzia;
20) wymagania bezpieczeństwa w związku z eksploatacją elektronarzędzi:
a) elektronarzędzia powinny być przechowywane w suchych i zamykanych
miejscach,
b) elektronarzędzie, w którym stwierdzono uszkodzenie, powinno być niezwłocznie
zatrzymane, odłączone od zasilania, wyłączone z eksploatacji i przekazane do
naprawy,
c) niesprawne elektronarzędzie powinno być odpowiednio zabezpieczone przed
przypadkowym użyciem i oznakowane tablicą ostrzegawczą np.:
„UWAGA AWARIA – NIE URUCHAMIAĆ”,
d) dobór właściwych środków ochrony indywidualnej dla pracownika obsługującego
elektronarzędzie winien być odpowiedni do zagrożenia wynikającego z instrukcji
obsługi urządzenia, oceny ryzyka zawodowego oraz wyników pomiaru czynników
szkodliwych na stanowisku pracy,
e) podczas pracy z wykorzystaniem elektronarzędzia należy zachowywać
prawidłową pozycję ciała, zgodną z zasadami ergonomii,
f) podczas podnoszenia elektronarzędzi posiadających osłony odchylne nie należy
chwytać za ich obrzeże, lecz za uchwyt;
g) w czasie przenoszenia elektronarzędzi nie wolno trzymać palca na włączniku,
h) należy sukcesywnie usuwać powstające odpady w czasie pracy elektronarzędzia,
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i) w czasie eksploatacji elektronarzędzia w pomieszczeniu, którego podłoga dobrze
przewodzi prąd elektryczny, przewody elektryczne zasilające elektronarzędzie
należy podwiesić,
j) w przypadku eksploatacji elektronarzędzia w wilgotnym środowisku pracy,
powyżej 75 %, zaleca się podłączenie urządzenia do obwodu z wyłącznikiem
ochronnym różnicowo-prądowym. Używanie wyłącznika ochronnego zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym,
k) po zakończeniu pracy z elektronarzędziem należy wyjąć wtyczkę przewodu
z gniazda zasilającego,
l) w pomieszczeniu, w którym pracownik będzie się posługiwał elektronarzędziem,
nie mogą znajdować się mieszaniny wybuchowe gazów palnych, pary cieczy
łatwopalnych, gazy żrące, chyba że elektronarzędzie spełnia określone w tym
zakresie wymogi bezpieczeństwa,
m) elektronarzędzie nie może być użytkowane na wolnej przestrzeni podczas
opadów atmosferycznych, chyba że jest do tego przystosowane i oznakowane
przez producenta,
n) do prac na wolnym powietrzu należy stosować przedłużacz, który został do tego
celu przeznaczony i jest odpowiednio oznakowany,
o) przewody zasilające elektronarzędzie nie mogą być oparte o ostre krawędzie
i nie mogą tworzyć pętli zagrażających potknięciu się pracownika,
p) należy utrzymywać porządek na stanowisku pracy – nie rozrzucać narzędzi
i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych;
21) podczas pracy zabrania się:
a) używania elektronarzędzia do prac niezgodnych z jego przeznaczeniem,
b) zatrzymywania obracającej się części elektronarzędzia dłonią, inną częścią ciała
lub przez docisk,
c) odkładania elektronarzędzia przed zatrzymaniem się jego elementów będących
w ruchu,
d) zostawiania elektronarzędzia z osprzętem wbitym lub pozostawionym w podłożu
lub obrabianym elemencie,
e) dotykania ruchomych części elektronarzędzia natychmiast po pracy, ponieważ
mogą być bardzo gorące i spowodować poparzenia,
f) pracy z elektronarzędziem, gdy pracownik – operator ma wilgotne dłonie,
g) uruchamiania elektronarzędzia pod obciążeniem,
h) obrabiania elektronarzędziem materiału trzymanego w ręku, na kolanach lub
przytrzymywanego stopą,

21 / 79

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

i) kierowania strumienia powietrza, iskier, pyłu lub innego czynnika w stronę ludzi,
zwierząt lub własnego ciała,
j) czyszczenia elektronarzędzia za pomocą palnych płynów lub rozpuszczalników,
k) stawania na przewodach elektrycznych zasilających elektronarzędzie,
l) używania elektronarzędzia, którego włącznik jest uszkodzony,
m) ciągnięcia za przewód zasilający, w celu odłączenia wtyczki z gniazda lub
przemieszczenia elektronarzędzia,
n) zdejmowania osłony i zabezpieczenia, jeśli elektronarzędzie jest w nie
wyposażone,
o) uruchamiania i obsługiwania elektronarzędzia przy zdemontowanych osłonach
i zabezpieczeniach,
p) blokowania podnoszonych osłon ruchomych,
q) pozostawiania klucza używanego do montażu osprzętu w uchwycie mocującym,
r) stosowania elektronarzędzia z osprzętem o parametrach niezgodnych
z podanymi w instrukcji obsługi,
s) używania elektronarzędzia, którego korpus, osłony, osprzęt wykazuje
odkształcenia lub uszkodzenia lub gdy uchwyty mocujące osprzęt są
uszkodzone.
4. Stacjonarne urządzenia z napędem elektrycznym (np.: tokarka, frezarka, wiertarka
stołowa);
1)

powinny:
a) być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność,
b) być wykorzystywane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone,
c) być obsługiwane przez przeszkolone osoby,
d) być montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta, przez
wyznaczone osoby posiadające wymagane doświadczenie, kwalifikacje
i uprawnienia,
e) spełniać wymagania dotyczące systemu oceny zgodności,
f) być poddawane okresowej kontroli, w zależności od rodzaju pomieszczenia,
w jakim zostały zainstalowane, a ponadto:
-

przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części
elektrycznych i mechanicznych,

-

przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez
ponad miesiąc,

-

przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu;
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2)

na stanowiskach pracy przy stacjonarnych urządzeniach powinny być dostępne
instrukcje ich bezpiecznej obsługi i konserwacji; należy z nimi zapoznawać osoby
pracujące na tych stanowiskach;

3)

każde urządzenie powinno być wyposażone w element sterowniczy przeznaczony
do jego całkowitego i bezpiecznego zatrzymywania;

4)

elementy sterownicze urządzeń mające wpływ na bezpieczeństwo muszą być
widoczne i możliwe do zidentyfikowania oraz oznakowane zgodnie z wymogami
norm;

5)

elementy sterownicze urządzeń nie mogą stwarzać jakichkolwiek zagrożeń;

6)

ruchome elementy i inne części urządzeń, z którymi zetknięcie się stwarza
zagrożenia, powinny być do wysokości co najmniej 2,5 m osłonięte lub wyposażone
w urządzenia ochronne;

7)

osłony i urządzenia ochronne:
a) powinny mieć mocną konstrukcję,
b) nie mogą stwarzać zagrożenia,
c) nie mogą być łatwo usuwalne lub wyłączane ze stanowiska sterowania,
d) nie powinny ograniczać pola widzenia cyklu pracy urządzenia,
e) powinny być usytuowane w odpowiedniej odległości od strefy zagrożenia,
f) powinny umożliwiać konserwację i wymianę części, pozostawiając jedynie
ograniczony dostęp do obszaru, gdzie praca ma być wykonywana w miarę
możliwości bez zdejmowania osłon i urządzeń zabezpieczających,
g) powinny ograniczać dostęp tylko do niebezpiecznej strefy pracy maszyny;

8)

urządzenia powinny być odpowiednio oznakowane;

9)

urządzeń będących w ruchu nie wolno pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, chyba
że dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi inaczej;

10) gdy jest to konieczne, operator urządzenia powinien mieć możliwość sprawdzenia
z miejsca usytuowania głównego pulpitu sterowniczego, czy nikt nie znajduje się
w strefie niebezpiecznej; jeżeli nie jest to możliwe, układ bezpieczeństwa powinien
automatycznie wysyłać sygnał akustyczny lub optyczny, ostrzegający przed
uruchomieniem urządzenia;
11) wszystkie prace wykonywane z użyciem urządzenia, należy skutecznie nadzorować
pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
12) osoby obsługujące urządzenia muszą posiadać wymagane kwalifikacje,
doświadczenie, uprawnienia oraz powinny być przeszkolone pod względem
bezpieczeństwa i higieny pracy a także powinny posiadać aktualne badania
lekarskie w zakresie odpowiednim do zajmowanego stanowiska.
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5. Instalacje i przyłącza ogólnoużytkowe:
1)

eksploatację należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo obsługi
i otoczenia oraz spełnić wymagania ochrony środowiska;

2)

właściciel, zarządca obiektu budowlanego odpowiada za ich należyty stan
techniczny, w tym za prawidłowe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji
zgodnie z niniejszą instrukcją oraz odrębnymi przepisami;

3)

utrzymanie w należytym stanie technicznym jest zapewniane przez wykonywanie:
oględzin, przeglądów, konserwacji i modernizacji oraz pomiarów i prób
eksploatacyjnych;

4)

instalacje podlegają czynnościom wyszczególnionym w pkt 3 w terminach
określonych w niniejszej instrukcji, a urządzenia podlegają zabiegom określonym
w instrukcjach szczegółowych lub dokumentacjach techniczno-ruchowych tych
urządzeń;

5)

wykonanie prac eksploatacyjnych powinno być odnotowywane w dokumentacji
danego obiektu;

6)

praca instalacji i przyłączy powinna przebiegać w taki sposób, aby nie przekraczać
dopuszczalnej obciążalności prądowej przewodów.

6. Urządzenia piorunochronne:
1)

urządzenia piorunochronne podczas użytkowania powinny być poddawane
konserwacji zgodnie z ustalonym programem, konserwacji uwzględniającym:
a) degradację związaną z warunkami atmosferycznymi i środowiskiem,
b) narażenia na bieżące szkody piorunowe,
c) ustalony dla obiektu poziom ochrony;

2)

program konserwacji powinien zawierać wykaz czynności opisujących procedurę
konserwacji tak, aby można było dokonywać porównania ostatnich wyników
z poprzednimi i powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
a) sprawdzenia wszystkich przewodów i komponentów,
b) sprawdzenia ciągłości połączeń elektrycznych,
c) pomiaru rezystancji uziemienia uziomu,
d) sprawdzenia urządzeń do ograniczania przepięć,
e) ponownego umocowania komponentów i przewodów,
f) sprawdzenia, czy skuteczność LPS nie została zredukowana po uzupełnieniach i
zmianach obiektu i jego instalacji;

3)

wszystkie czynności konserwacyjne, włącznie z podjętymi działaniami naprawczymi,
powinny być zapisane tak, by mogły stanowić podstawę do oceny urządzenia
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piorunochronnego, zrewidowania procedur konserwacji oraz do ewentualnego
uaktualnienia programu konserwacji; zapisy te powinny być przechowywane razem z
projektem urządzenia piorunochronnego i z raportami jego badania;
4)

osobie przeprowadzającej sprawdzanie powinny zostać przekazane poprzednie
raporty z przeprowadzonych konserwacji i badań, jak również dokładne informacje
na temat projektu, obejmujące dostępną dokumentację;

5)

całe urządzenie piorunochronne powinno być badane w następujących przypadkach:
a) w czasie instalowania urządzenia piorunochronnego, a w szczególności
instalowania tych elementów, które będą ukryte w obiekcie i staną się
niedostępne po zainstalowaniu urządzenia piorunochronnego,
b) po jakiejkolwiek zmianie lub naprawach chronionego obiektu, a także po każdym
zidentyfikowanym wyładowaniu atmosferycznym w urządzenie piorunochronne;

6)

okres pomiędzy kolejnymi badaniami urządzenia piorunochronnego uzależniony
jest od:
a) klasyfikacji obiektu lub chronionej przestrzeni w szczególności z uwagi na
powodowane szkodami skutki,
b) poziomu ochrony,
c) charakteru lokalnego środowiska – np. w środowisku o atmosferze korozyjnej
okres pomiędzy badaniami prowadzący eksploatację powinien skrócić,
d) materiałów stosowanych do budowy poszczególnych elementów urządzenia
piorunochronnego,
e) warunków parametrów uziemienia i związanego z nimi tempa korozji;

7)

procedura sprawdzania instalacji piorunochronnej obejmuje:
a) sprawdzenie dokumentacji,
b) oględziny,
c) wykonanie prób,
d) sporządzenie protokołów z badań.
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ROZDZIAŁ 4.
UTRZYMANIE
„Utrzymanie” instalacji i urządzeń elektrycznych jest podzakresem szeroko pojętej
„eksploatacji”. W niniejszej instrukcji obejmuje ono czynności i działania opisane niżej.
§12. Sprawdzanie stanu technicznego instalacji elektrycznej
1. Prowadzący eksploatację zobowiązany jest do kontroli okresowej, co najmniej raz na
5 lat, obejmującej badanie instalacji elektrycznej i urządzenia piorunochronnego
w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony
od porażeń, rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, jeżeli
dokumentacja producenta tych urządzeń nie stanowi inaczej.
2. Prowadzący eksploatację zobowiązany jest do kontroli okresowej, co najmniej raz w roku,
instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania
czynników występujących podczas użytkowania obiektu w zakresie określonym w ust. 1.
3. Przy sprawdzaniu stanu technicznego instalacji elektrycznej i urządzenia
piorunochronnego powinny być uwzględnione:
1)

wymagania wynikające z lokalnych warunków eksploatacji;

2)

wiek i stan techniczny instalacji i urządzeń;

3)

warunki bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej;

4)

zalecenia pokontrolne upoważnionych organów administracji.

4. Sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznej i urządzenia piorunochronnego
wykonuje się w ramach przeglądów okresowych.
W ramach czynności określonych w ust. 1, 2, wykonuje się usunięcie stwierdzonych
usterek i nieprawidłowości oraz konserwację instalacji elektrycznej i urządzenia
piorunochronnego.
5. Dokumentami potwierdzającymi sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej
są:
1)

książka oględzin instalacji elektrycznej;

2)

protokoły ze sprawdzenia instalacji elektrycznej;

3)

metryka urządzenia piorunochronnego/protokół z badań urządzenia
piorunochronnego, urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej;
§13. Oględziny

1. Oględziny instalacji elektrycznych powinny być przeprowadzane każdorazowo przed
przystąpieniem do wykonywania przeglądów określonych w § 14.
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2. Podczas przeprowadzania oględzin urządzeń i instalacji elektrycznych oraz
stacjonarnych elektrycznych urządzeń odbiorczych należy sprawdzić:
1)

stan widocznych części przewodów, połączeń oraz osprzętu;

2)

stan dławików w miejscu wprowadzenia przewodów do skrzynek przyłączeniowych,
odbiorników energii elektrycznej i osprzętu;

3)

stan osłon;

4)

stan czystości opraw i źródeł światła, okien i świetlików;

5)

stan ubytku źródeł światła;

6)

realizację zasad racjonalnego użytkowania oświetlenia i elektrycznego ogrzewania
pomieszczeń

7)

stan ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i przeciwprzepięciowej;

8)

poziom hałasu i drgań źródeł światła;

9)

gotowość ruchową urządzeń zabezpieczających, automatyki i sterowania;

10) stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń, a także ich zgodność
z dokumentacją techniczną;
11) wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej;
3. Podczas przeprowadzania oględzin urządzeń piorunochronnych należy sprawdzić:
1)

elementy uziemienia po ich odkopaniu;

2)

stan połączeń;

3)

występowanie korozji, zwłaszcza na poziomie gruntu;

4)

stan widocznych części przewodów, połączeń oraz osprzętu a także elementów
ochrony mechanicznej;

5)

stan połączeń skręcanych i właściwe naprężenia odciągów;

6)

czy nie nastąpiły zmiany w obiekcie budowlanym mające wpływ na urządzenie
piorunochronne;

7)

obecność objawów uszkodzenia urządzenia piorunochronnego i urządzeń
ograniczających przepięcia lub chroniących je zabezpieczeń;

8)

stan wykonania połączeń wyrównawczych w nowych instalacjach lub
w uzupełnieniach, które zostały dokonane we wnętrzu obiektu od czasu ostatniego
sprawdzenia i czy zostały przeprowadzone próby ciągłości;

9)

obecność i stan połączeń i przewodów wyrównawczych wewnątrz obiektu;

10) utrzymanie bezpiecznych odstępów;
11) złącza i przewody wyrównawcze, urządzenia ekranujące, trasy kabli i urządzenia
ograniczające przepięcia;
12) stan elementów ochrony wewnętrznej;
13) stan techniczny ograniczników przepięć.
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4. Nieprawidłowości stwierdzone w czasie oględzin należy usunąć natychmiast oraz
wykonać niezbędne zabiegi konserwacyjne.
§14. Przeglądy okresowe
1. Przeglądy okresowe instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych powinny być
przeprowadzane nie rzadziej niż:
1)

raz na 5 lat z zastrzeżeniem pkt 2;

2)

raz w roku w przypadku instalacji na otwartym powietrzu albo w pomieszczeniach
wilgotnych o wilgotności względnej około 100%, o temperaturze powietrza wyższej
od +35°C lub o wyziewach żrących.

2. Przeglądy okresowe obejmują:
1)

oględziny w zakresie określonym § 13;

2)

sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej;

3)

pomiary i próby eksploatacyjne określone w załączniku nr 1;

4)

konserwacje i naprawy;

5)

badanie kontrolne natężenia oświetlenia i jego zgodności z normą;

6)

wymianę uszkodzonych źródeł światła;

7)

sprawdzenie stanu zamocowania osłon urządzeń oświetlenia elektrycznego.

3. W dokumentacji obiektu należy dokonać wpisu o wykonaniu przeglądów, oględzin
i pomiarów, a protokoły z ich wykonania należy przechowywać przez okres istnienia
obiektu.
§15. Konserwacja urządzenia piorunochronnego
1. Podczas montażu nowego jak również podczas przeglądów okresowych, elementy
gwintowane należy konserwować odpowiednim smarem.
2. Połączenia elektryczne elementów powinny być odpowiednio zabezpieczone przed
korozją oraz konserwowane odpowiednimi preparatami.
§16. Próby i pomiary instalacji i przyłączy ogólnoużytkowych wewnętrznych
i zewnętrznych
1. Pomiary służą do uzyskania informacji o stanie technicznym badanych instalacji.
2. Pomiary obejmują:
1) pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej przed przekazaniem do eksploatacji,
potwierdzające:
a) prawidłowość doboru,
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b) montaż zgodnie z dokumentacją,
c) brak uszkodzeń,
d) właściwie wykonane nastawy zabezpieczeń,
e) sprawdzenie funkcjonalności działania,
f) poprawność działania sygnalizacji,
g) spełnienie wymagań określonych w dokumentacji technicznej przez instalację
elektryczną w całości zapewniające bezpieczną jej eksploatację;
2) pomiary okresowe podczas eksploatacji instalacji, mające dać odpowiedź jaki jest
aktualny stan techniczny urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa
pracy oraz czy nie uległ on pogorszeniu w ostatnim okresie.
3. Pomiary odbiorcze należy wykonywać na podstawie dokumentacji wykonawczej
z uwzględnieniem wyników pomiarów wykonanych w trakcie budowy/montażu urządzeń
i instalacji.
4. Pomiary eksploatacyjne wykonuje się w ramach kontroli okresowych oraz w przypadku:
1)

przebudowy lub remontu urządzeń;

2)

zmiany warunków zasilania;

3)

konieczności wykrycia przyczyn nieprawidłowości w pracy urządzeń.

5. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej należy przeprowadzić
w szczególności:
1)

w szafach rozdzielczych;

2)

w instalacjach zasilających i odbiorczych;

3)

w obwodach odpływowych tablic sterowniczych.

6. Sprawdzenie skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej należy dokonywać
dodatkowo po każdej naprawie lub wymianie elementów instalacji mających wpływ na
skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.
§17. Próby i pomiary urządzenia piorunochronnego
1. Badania urządzenia piorunochronnego powinny obejmować w szczególności:
1)

sprawdzenie ciągłości połączeń;

2)

pomiary rezystancji uziemienia;

3)

sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych;

4)

sprawdzenie odstępów izolacyjnych.

2. Sprawdzanie ciągłości połączeń oraz pomiary rezystancji uziemienia powinny być
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich przyrządów pomiarowych.
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3. Każdy obiekt budowlany posiadający urządzenia piorunochronne powinien posiadać
metrykę urządzenia piorunochronnego.
§18. Wytyczne wykonywania pomiarów
1. Przy wykonywaniu pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych należy przestrzegać
następujących zasad:
1)

pomiary powinny być wykonywane w warunkach identycznych lub zbliżonych do
warunków normalnej pracy podczas eksploatacji instalacji i urządzeń;

2)

przed przystąpieniem do pomiarów należy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania
przyrządów pomiarowych (kontrola, próba itp.);

3)

przed przystąpieniem do pomiarów należy zapoznać się z dokumentacją techniczną
celem ustalenia poprawnego sposobu ich wykonania;

4)

przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin badanej instalacji lub
urządzeń dla stwierdzenia kompletności, braku usterek oraz prawidłowości
wykonania i oznakowania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urządzeń
ochronnych oraz prawidłowości połączeń;

5)

przed przystąpieniem do pomiarów należy dokonać niezbędnych ustaleń
warunkujących:
a) wybór poprawnej metody pomiaru,
b) jednoznaczność kryteriów oceny wyników,
c) eliminację możliwości popełnienia błędów czy uchybów pomiarowych,
d) konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości
zmierzonych;

6)

nie należy bez potrzeby dotykać części czynnych i części przewodzących oraz
części obcych, mając na uwadze, że ochrona przeciwporażeniowa może być
niesprawna;

7)

urządzenia charakteryzujące się dużą pojemnością, jak kable i kondensatory,
po wyłączeniu napięcia stanowią zagrożenie porażeniowe.

2. Przyrządy Pomiary instalacji i urządzeń oświetleniowych należy wykonywać przyrządami
pomiarowymi posiadającymi ważne świadectwo wzorcowania zgodne z zaleceniami
producenta urządzenia. W przypadku braku zaleceń producenckich w tym zakresie,
przyrządy pomiarowe powinny podlegać wzorcowaniu w okresach nie dłuższych niż 18
miesięcy.
3. Rodzaj pomiarów eksploatacyjnych, czasookres ich przeprowadzania oraz wymagania
określa załącznik nr 1 i nr 2.
4. Wyniki pomiarów urządzeń i instalacji do 1 kV należy uznać za poprawne, jeżeli:
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1)

wartości rezystancji izolacji urządzeń i instalacji są zgodne z obowiązującymi
wymaganiami;

2)

spełnione są wymagania ustalone w przepisach o ochronie przeciwporażeniowej;

3)

poziom natężenia oświetlenia jest zgodny z normami;

4)

spełnione są wymagania zawarte w odrębnych przepisach.
§19. Dokumentowanie pomiarów

1. Każda praca pomiarowo-kontrolna (sprawdzenie odbiorcze lub okresowe) powinna być
zakończona wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów.
2. Protokół z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawierać co najmniej:
1)

nazwę firmy wykonującej pomiary i numer protokołu;

2)

nazwę badanej instalacji elektrycznej, jej dane znamionowe i typ układu sieciowego;

3)

umiejscowienie instalacji elektrycznej;

4)

rodzaj i zakres wykonanych pomiarów;

5)

datę wykonania pomiarów;

6)

nazwisko osoby wykonującej pomiary oraz numer i rodzaj posiadanych uprawnień;

7)

dane o warunkach przeprowadzania pomiarów;

8)

spis użytych przyrządów i ich numery;

9)

szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów, lub inny sposób
jednoznacznej identyfikacji elementów badanej instalacji;

10) liczbowe wyniki pomiarów;
11) uwagi, wnioski i zalecenia wynikające z oględzin i pomiarów;
12) wniosek końcowy.
3. Protokół z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawierać zalecenia dotyczące
przeprowadzenia remontu jak też konieczność przebudowy spowodowaną zagrożeniem
stwarzanym dla obsługi lub osób postronnych względnie kompleksowym zużyciem się jej
elementów w stopniu powodującym niezasadność techniczną lub ekonomiczną
wykonania remontu.
4. Przy formułowaniu wniosku końcowego i zaleceń należy uwzględnić:
1) wyniki oględzin, przeglądów, prób i pomiarów;
2) informacje o uszkodzeniach i zakłóceniach;
3) wymagania określone w dokumentacji fabrycznej;
4) wymagania wynikające z lokalnych warunków eksploatacji;
5) wiek elementów instalacji i/lub urządzeń;
6) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
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5. Odbiór instalacji elektrycznej powinien odbywać się komisyjnie i być zakończony
protokołem z odbioru robót, którego wzór stanowi załącznik nr 13.
6. Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być załącznikiem w książce obiektu
budowlanego.
7. W protokole z odbioru robót przy instalacji elektrycznej należy podać osobę
odpowiedzialną za wykonanie i sprawdzenie instalacji.
8. Wykonanie pomiarów należy dokumentować protokołami według wzorów stanowiących
załączniki nr 6 ÷ 12.
§20. Przekazywanie instalacji elektrycznej do remontu
1. Zakres remontów powinien wynikać z oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej.
2. Instalacja elektryczna powinna być przekazana do remontu, jeżeli stwierdzi się:
1)

pogorszenie stanu technicznego instalacji elektrycznej, które uniemożliwia uzyskanie
wymaganych wartości określonych w niniejszej instrukcji;

2)

uszkodzenie zagrażające bezpieczeństwu prowadzenia ruchu kolejowego, obsługi,
otoczenia.

3. Podczas remontu należy wykonać:
1)

prace wynikające z opracowanego projektu technicznego, obejmującego
w zależności od potrzeb zakres wymagany zarówno dla części elektrycznej jak też
budowlanej;

2)

komplet prób i pomiarów zarówno nowych jak i istniejących urządzeń i instalacji.

4. Gospodarkę remontową należy prowadzić uwzględniając:
1)

stosowanie optymalnych rozwiązań technicznych;

2)

prowadzenie analizy ekonomiczno-technicznej opłacalności i zasadności wykonania
remontu wobec alternatywy wymiany całej instalacji elektrycznej na nową;

3)

konieczność dotrzymania standardów jakościowych dostarczanej energii do
urządzeń w zakresie jej parametrów i ograniczenia wyłączeń planowych
i awaryjnych.

5. Po dokonanym remoncie należy dokonać odbioru technicznego instalacji elektrycznej.
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§21. Wycofywanie instalacji elektrycznej z eksploatacji
1. Decyzję o wycofaniu instalacji elektrycznej z eksploatacji na podstawie oceny jej stanu
technicznego podejmuje prowadzący eksploatację.
2. Instalacja powinna być wycofana z eksploatacji, jeżeli zostanie stwierdzone:
1)

pogorszenie jej stanu technicznego poniżej dopuszczalnych parametrów
technicznych,;

2)

uszkodzenie zagrażające bezpieczeństwu prowadzenia ruchu kolejowego, obsługi,
otoczenia.
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ROZDZIAŁ 5.
POSTĘPOWANIE W CZASIE ZAKŁÓCEŃ NORMALNEJ PRACY URZĄDZEŃ
§22. Awaria instalacji
1. Prowadzący eksploatację zapewnia, poprzez właściwą organizację pracy, maksymalne
skrócenie czasu przerwy w zasilaniu instalacji i urządzeń w sytuacjach awaryjnych.
2. Zakłócenie w pracy instalacji elektrycznych i urządzeniach elektrycznych, mające wpływ
na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, podróżnych lub innych użytkowników powinno być
niezwłocznie usunięte.
3. Jeżeli istnieją techniczne możliwości, w pierwszej kolejności należy przywrócić zasilanie
instalacji poprzez załączenie zasilania rezerwowego, a dopiero później przystąpić do
likwidacji awarii.
4. Prace umożliwiające likwidację awarii skutkującej przerwą w zasilaniu instalacji, przy
braku możliwości rezerwowego ich zasilania, powinny być wykonane bez zbędnej zwłoki.
5. Jeżeli z przyczyn technicznych instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych nie daje
się załączyć do pracy, należy niezwłocznie po rozpoznaniu uszkodzenia zawiadomić
dyspozytora Zakładu Linii Kolejowych o powstaniu awarii i przewidywanym terminie jej
usunięcia.
6. Instalacje elektryczne i urządzenia elektryczne wyłączone wskutek zadziałania
zabezpieczeń można ponownie załączyć po stwierdzeniu i usunięciu przyczyny
zadziałania zabezpieczeń. W przypadku trudności z ustaleniem przyczyny wyłączenia,
dopuszcza się wykonanie jednokrotnego próbnego załączenia.
7. W przypadku awarii instalacji elektrycznych lub urządzeń elektrycznych mogących
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa (np. opadnięcie przewodu przyłącza nn,
uszkodzenie ochrony przeciwporażeniowej itp.) należy niezwłocznie wyłączyć instalację
elektryczną, urządzenia elektryczne oraz przystąpić do zabezpieczenia miejsca awarii i
usunięcia jej skutków.
§23. Wyładowania atmosferyczne
1. W przypadku wystąpienia wyładowań atmosferycznych kierujący zespołem obowiązany
jest przerwać prace prowadzone przy instalacjach elektrycznych zasilanych z linii
napowietrznych lub zasilających linie napowietrzne oraz urządzeniach połączonych
z takimi liniami.
2. Podczas burzy pracownicy wykonujący prace, o których mowa w ust. 1, powinni
znajdować się poza granicą strefy prac w pobliżu napięcia.
3. W czasie trwania burzy, w przypadkach prac przy instalacjach elektrycznych, pomimo
wyłączenia napięcia, nie wolno wykonywać prac bezpośrednio przy tych instalacjach.
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4. W czasie trwania burzy zabrania się wykonywania prac przy urządzeniach
piorunochronnych. Wszelkie prace prowadzić należy w odpowiednich środków ochrony
osobistej.

35 / 79

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ROZDZIAŁ 6.
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
§24. Wykaz dokumentów obowiązujących dla poszczególnych obiektów
1. Dla instalacji elektrycznych wszystkich obiektów budowlanych należy prowadzić i na
bieżąco aktualizować/kompletować dokumentację techniczną obejmującą:
1)

dokumentację powykonawczą;

2)

w zależności od potrzeb, protokół zakwalifikowania pomieszczeń i ich stref lub
przestrzeni zewnętrznych do kategorii niebezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia
wybuchem;

3)

dokumentację fabryczną urządzenia, w tym:
a) świadectwa, certyfikaty,
b) karty gwarancyjne,
c) fabryczne instrukcje obsługi,
d) opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe,
e) dokumentację związaną z ochroną środowiska naturalnego;

4)

dokumentację eksploatacyjną zawierającą w zależności od potrzeb:
a) dokumenty przyjęcia do eksploatacji, w tym protokoły przeprowadzonych prób
i pomiarów odbiorczych,
b) dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw i remontów,
w tym dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw,
c) protokoły zawierające wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów
eksploatacyjnych, schemat instalacji elektrycznej obiektu,
d) wykaz nastawień zabezpieczeń i automatyki.

2. Dla urządzeń piorunochronnych obiektów budowlanych należy prowadzić i na bieżąco
aktualizować/kompletować dokumentację techniczną obejmującą w szczególności:
1)

dokumentację powykonawczą;

2)

dokumentację fabryczną urządzenia, w tym:
a) świadectwa, certyfikaty,
b) karty gwarancyjne,
c) fabryczne instrukcje obsługi,
d) opisy techniczne,
e) rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe;

3)

dokumentację eksploatacyjną zawierającą w zależności od potrzeb:
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a) dokumenty przyjęcia do eksploatacji, w tym protokoły przeprowadzonych prób
i pomiarów odbiorczych,
b) dokumenty dotyczące oględzin i przeglądów, w tym dokumenty dotyczące
rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw,
c) protokoły zawierające wyniki przeprowadzonych pomiarów.
3. Dla instalacji i urządzeń niskoprądowych wszystkich obiektów budowlanych należy
prowadzić i na bieżąco aktualizować/kompletować dokumentację techniczną obejmującą
w szczególności:
1)

dokumentację powykonawczą;

2)

dokumentację fabryczną urządzenia, w tym:
a) świadectwa, certyfikaty,
b) karty gwarancyjne,
c) fabryczne instrukcje obsługi,
d) opisy techniczne,
e) rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe;

3)

dokumentację związaną z ochroną środowiska naturalnego;

4)

dokumentację eksploatacyjną zawierającą w zależności od potrzeb:
a) dokumenty przyjęcia do eksploatacji, w tym protokoły przeprowadzonych prób
i pomiarów odbiorczych,
b) dokumenty dotyczące oględzin i przeglądów, w tym dokumenty dotyczące
rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw,
c) protokoły zawierające wyniki przeprowadzonych pomiarów.
§25. Przechowywanie dokumentacji

Ustala się, że dla instalacji elektrycznych w obiektach, następującą dokumentację należy
przechowywać, w książce obiektu budowlanego, przez cały okres eksploatacji obiektu:
1. dokumentację techniczną w zakresie:
a)

projektu technicznego wraz z zaznaczonymi ewentualnymi zmianami
powykonawczymi,

b)

dokumentacji fabrycznej (jeśli w trakcie eksploatacji instalacja lub urządzenia uległy
wymianie tylko w zakresie obejmującym aktualną instalację, urządzenie);

2. dokumentację eksploatacyjną w zakresie:
a)

kompletu dokumentów przyjęcia instalacji do eksploatacji,

b)

protokołów przeglądów i oględzin,
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c)

protokołów prób i pomiarów,

d)

remontów,

e)

konserwacji i napraw.
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Załącznik nr 1
Do instrukcji let-8
WYMAGANIA POMIARÓW EKSPLOATACYJNYCH

1)

W przypadku instalacji elektrycznych o których mowa w l.p. 1 ÷ 7 Tabeli 1 załącznika nr 2, stosuje się czasookres pomiarów
eksploatacyjnych z Tabeli 1 załącznika nr 2.
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Załącznik nr 2
do Instrukcji let-8
CZASOKRES POMIARÓW EKSPLOATACYJNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Tabela 1. Wymagane czasokresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych
należących do niżej wymienionych pomieszczeń.
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Załącznik nr 3
do Instrukcji Iet-8
DOPUSZCZALNE WARTOŚCI REZYSTANCJI WYPADKOWEJ UZIEMIENIA OBIEKTÓW
1. Dopuszczalne wartości rezystancji wypadkowej uziemienia urządzeń piorunochronnych
obiektów budowanych do dnia 20 marca 2011 r.
1.1. Największe dopuszczalne wartości rezystancji wypadkowej uziemienia obiektu
zagrożonego pożarem, [Ω]

1.2. Największe dopuszczalne wartości rezystancji wypadkowej uziemienia obiektu
zagrożonego wybuchem mieszanin par i/lub pyłów z powietrzem, [Ω]

1.3. Największe dopuszczalne wartości rezystancji uziemienia obiektów specjalnych, [Ω]

1.4. W obiektach zagrożonych wybuchem materiałów wybuchowych rezystancja uziemienia
układu uziomów obiektu zmierzona mostkiem udarowym nie może przekraczać 5 Ω,
a rezystancja każdego z uziomów otokowych 15 Ω.
2. Dopuszczalne wartości rezystancji wypadkowej uziemienia urządzeń piorunochronnych
obiektów budowanych od dnia 21 marca 2011 r.
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Największe dopuszczalne wartości rezystancji wypadkowej uziemienia obiektów, [Ω]

Uwaga: Projekt urządzenia piorunochronnego może określać inne wartości niż wskazane
w tabeli powyżej.
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Załącznik nr 4
do Instrukcji Iet-8
WYMAGANE WARTOŚCI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
1. Strefy komunikacyjne
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2. Pomieszczenia sterowni (sterownie)

3. Pomieszczenia magazynowe

4. Biura
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5. Urządzenia kolejowe
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