
WYŻSZY URZĄD GÓRNICZYDEPARTAMENT PRAWNY I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu 

oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 

w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających 

kopaliny podstawowe (Dz. U. Nr 96, poz. 858, z 2004 r. Nr 222, poz. 2255oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 725)
(stan prawny: 16 lipca 2007 r.) 

KATOWICE, czerwiec 2007 



Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone przez:1) § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniającego roz-porządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjali-stycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydo-bywających kopaliny podstawowe (Dz. U. Nr 222, poz. 2255), które weszły w życie z dniem13 listopada 2004 r.;2) § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniającego rozporządzeniew sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabez-pieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających ko-paliny podstawowe (Dz. U. Nr 106, poz. 725), które wejdą w życie z dniem 16 lipca 2007 r.i zostały zaznaczone
pogrubioną czcionką

; rozporządzenie to zostało notyfikowane Komisj iEuropejskiej w dniu 30 listopada 2006 r. pod numerem 2006/0625/PL, zgodnie z § 4 rozpo-rządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania kra-jowego systemu notyfikacj i norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r.Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawia-jącą procedurę udzielania informacj i w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WEL 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,t. 20, str. 337).



Odkrywkowe zakłady górnicze — kopaliny podstawowe

Wyższy Urząd Górniczy —Departament Prawny i Integracj i Europejskiej 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpie-

czenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny 

podstawowe. (Dz. U. Nr 96, poz. 858, z 2004 r. Nr 222, poz. 2255 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 725)Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze(Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz.726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.1268 oraz z 200 1 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się,co następuje: Rozdział 1
Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadze-nia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego związanego z ruchem wodkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe, a także szczegó-łowe zasady oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnychśrodków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko w formie dokumentu bezpieczeństwa iochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w ruchu tych zakładów.§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do:1) przedsiębiorców,2) pracowników zatrudnionych w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, wydobywającychkopaliny podstawowe, zwanych dalej „zakładami górniczymi”.2. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do:1) podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej powierzone im czynnościw ruchu zakładu górniczego, zwanych dalej „podmiotami”,2) osób niewymienionych w ust. 1 pkt 2, jeżeli wykonują prace lub przebywają w zakładzie gór-niczym.3. Przepisy rozporządzenia stosuje się także odpowiednio do likwidacj i zakładu górniczego.4. Do prowadzenia w zakładach górniczych prac w podziemnych wyrobiskach górniczych al-bo robót wiertniczych przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchuoraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego związanego z ruchem w podziemnychzakładach górniczych albo w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertni-czymi stosuje się odpowiednio, jeżeli rozporządzenie nie stanowi inaczej .

§ 2a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „dokumentacji techniczno-ruchowej”, należy 

przez to rozumieć także instrukcje wymienione w przepisach określających zasadnicze wymaga-

nia dla wyrobów podlegających ocenie zgodności. § 3. Przedsiębiorca sporządza, uzupełnia i aktualizuje niezbędną dokumentację prowadzeniaruchu zakładu górniczego oraz zapewnia bieżące przeprowadzanie analiz i badań niezbędnych dlabezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu górniczego, w tym dla oceny i dokumentowania ryzykazawodowego.§ 4. 1. Przedsiębiorca opracowuje, przed rozpoczęciem prac, dla każdego zakładu górniczegodokument bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, zwany dalej „dokumentem bezpie-czeństwa”.2. Dokument bezpieczeństwa powinien być:1) dostępny w zakładzie górniczym,2) aktualizowany każdorazowo w przypadku zmiany, rozbudowy i przebudowy miejsca lub sta-nowiska pracy, powodującej zmianę warunków pracy.
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3. Kierownik ruchu zakładu górniczego powinien zapoznać pracowników zakładu górniczego zobowiązującym dokumentem bezpieczeństwa lub odpowiednią jego częścią.4. Pracownik powinien potwierdzić na piśmie fakt zapoznania go z dokumentem bezpieczeń-stwa lub odpowiednią jego częścią oraz przestrzegać jego postanowień.5. Zawartość dokumentu bezpieczeństwa określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.§ 5. 1. Kierownik ruchu zakładu górniczego jest odpowiedzialny za:1) prawidłową organizację i prowadzenie ruchu zakładu górniczego,2) ustalenie zakresów działania poszczególnych działów ruchu oraz służb specjalistycznych za-kładu górniczego
, 

3) właściwy oraz zgodny z przeznaczeniem dobór maszyn, urządzeń, materiałów, wyrobów z 

tworzyw sztucznych oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego tak, aby nie stwarzały 

zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób oraz środowiska. 2. W zakresach działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa się w szczególności spo-sób:1) koordynacj i prac wykonywanych przez poszczególne działy ruchu i służby specjalistyczneoraz prac wykonywanych przez pracowników podmiotów,2)wykonywania nadzoru nad pracami, o których mowa w pkt 1,3) używania maszyn i urządzeń zakładu górniczego.3. Kierownik ruchu zakładu górniczego wykonuje swoje obowiązki przy pomocy podległychmu osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, zwanych dalej „osobami kierownictwai dozoru ruchu”.§ 6. 1. W zakładzie górniczym powinna być zorganizowana służba dyspozytorska ruchu.2. Organizację i obsadę służby dyspozytorskiej ruchu ustala kierownik ruchu zakładu górni-czego.3. W przypadku rezygnacj i z zorganizowania służby dyspozytorskiej ruchu zadania tej służby,dostosowane do potrzeb organizacj i ruchu zakładu górniczego, wykonuje osoba kierownictwa lubdozoru ruchu wyznaczona przez kierownika ruchu zakładu górniczego.§ 7. 1. Każda osoba kierownictwa i dozoru ruchu powinna przestrzegać ustalonego dla niej izatwierdzonego przez kierownika ruchu zakładu górniczego zakresu czynności, szczegółowookreślającego jej obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność.2. Kierownik ruchu zakładu górniczego jest odpowiedzialny za doręczenie zakresu czynności,za pokwitowaniem odbioru.§ 8. 1. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu oraz inne osoby kierujące zespołami pracownikówpowinny:1) organizować i prowadzić pracę w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników, ruchuzakładu górniczego i środowiska,2) informować podległych im pracowników o przepisach i zasadach bezpiecznego wykonywaniapracy.2. Wszystkie obsadzone stanowiska pracy powinny być na każdej zmianie kontrolowaneprzez osobę kierownictwa lub dozoru ruchu, a wyniki kontroli odpowiednio udokumentowane.§ 9. Kierownik ruchu zakładu górniczego wyznacza osoby kierownictwa lub dozoru ruchu od-powiedzialne za:1) ustalanie składów zespołów pracowniczych, pod względem ich liczebności i kwalifikacj i pra-cowników,2)wyznaczanie przodowych zespołów, o których mowa w pkt 1.§ 10. Kierownik ruchu zakładu górniczego powinien:1)wyznaczyć osobę kierownictwa lub dozoru ruchu do sprawowania nadzoru nad prowadze-niem ruchu zakładu górniczego na danej zmianie,
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2) ustalić zasady zabezpieczenia zakładu górniczego na zmianach, na których ruch nie jest pro-

wadzony, w dni wolne od pracy oraz w czasie sezonowego wstrzymania wydobycia. § 11. 1. Kierownik ruchu zakładu górniczego jest odpowiedzialny za opracowanie instrukcj ibezpiecznego wykonywania pracy dla stanowisk lub miejsc pracy w ruchu zakładu górniczegooraz, po konsultacj i z pracownikami lub ich reprezentantami, zatwierdza te instrukcje.2. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny być zrozumiałe dla pracowników, którychdotyczą, i określać w szczególności:1) sposoby bezpiecznego wykonywania pracy oraz właściwego stosowania środków ochronyindywidualnej,2) zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, z uwzględnieniem zagrożeń występującychprzy wykonywaniu poszczególnych prac,3) zasady ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w pkt 2,4) informacje o stosowaniu sprzętu ratunkowego,5) informacje o działaniach, które powinny być podjęte w przypadku zagrożenia.3. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, opracowane odpowiednio dla stanowiska lub miejscapracy, dostarcza się każdemu pracownikowi za pokwitowaniem odbioru.4. Pracownicy powinni zapoznać się z treścią instrukcj i, o której mowa w ust. 1, oraz wyko-nywać pracę zgodnie z jej ustaleniami; zapoznanie się z treścią instrukcj i pracownicy potwierdza-ją na piśmie.§ 12. 1. Przedsiębiorca oraz podmiot, który przystępuje do wykonywania prac w ruchu za-kładu górniczego, szczegółowo określają na piśmie podział obowiązków w celu zapewnienia bez-piecznych warunków pracy i koordynacj i prac.2. Określając obowiązki, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności:1) zasady współpracy osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz podmiotu w sprawach organizacj ipracy, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zapobiegania ryzyku zawodowemu, a także wza-jemnego informowania się o istniejącym ryzyku,2) organizację przeszkolenia pracowników wykonujących pracę w zakresie obowiązujących wzakładzie górniczym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bez-pieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łącz-ności i alarmowania, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń,3) zasady i warunki dostarczania materiałów, urządzeń, sprzętu i dokumentacj i techniczno-ruchowej .§ 13. Pracownik może być dopuszczony do pracy w ruchu zakładu górniczego, jeżeli :1) posiada wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,2) odbył aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,3) posiada dostateczną znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,4)w wyniku badań lekarskich oraz innych wymaganych badań został uznany za zdolnego dowykonywania określonej pracy.§ 14. Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza w zakresie swoich kompetencj i warunkipracy, a w szczególności stan technicznych środków bezpieczeństwa oraz stosowanych narzę-dzi; wyniki sprawdzenia przekazuje osobie dozoru ruchu.§ 15. Pracownicy lub ich reprezentanci powinni być informowani o wszelkich podejmowa-nych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia w miejscach i nastanowiskach pracy. Informacje powinny być zrozumiałe dla pracowników, których dotyczą.§ 16. 1. Zatrudnianie pracowników na nowym stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie poich przeszkoleniu w zakresie:1) zagrożeń występujących na tym stanowisku,2) sposobów ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w pkt 1,3)metod bezpiecznego wykonywania prac.
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2. Instruktaż stanowiskowy, o którym mowa w ust. 1, powinny prowadzić osoby sprawującenadzór nad pracownikami, wyznaczone przez kierownika ruchu zakładu górniczego oraz przeszko-lone w zakresie metod prowadzenia instruktażu.3. Pracownicy powracający do pracy po okresie dłuższym niż 6 miesięcy powinni ponownieodbyć instruktaż stanowiskowy.§ 17. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych dla przed-siębiorców, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykładowców z tego za-kresu prowadzą jednostki organizacyjne trudniące się szkoleniem pracowników zakładu górnicze-go. § 18. Wstęp do zakładu górniczego osobom nieupoważnionym jest niedozwolony.§ 19. 1. Teren zakładu górniczego, łącznie z wyrobiskami górniczymi oraz terenami zwało-wisk i składowisk, jeżeli nie jest ogrodzony, powinien być oznakowany tablicami, z umieszczo-nymi na nich: nazwą zakładu górniczego oraz napisem zakazującym wstępu osobom nieupoważ-nionym.2. Miejsca niebezpieczne zlokalizowane na terenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli nie znajdu-ją się pod stałym dozorem, powinny być zabezpieczone w sposób ustalony przez kierownika ru-chu zakładu górniczego.
3. Miejsca o szczególnym zagrożeniu dla życia i zdrowia, w tym miejsca wykonywania prac, 

o których mowa w § 35, powinny być zabezpieczone i oznakowane odpowiednio znakami bez-

pieczeństwa. § 20. Na terenie zakładu górniczego oraz wydzielonego jego oddziału (jednostki terenowej,obiektu) powinny być wywieszone, w widocznym miejscu:1) informacje o adresach i numerach telefonów najbliższych jednostek straży pożarnej, Policj i ipogotowia ratunkowego oraz sposobach ich wezwania,2) instrukcje postępowania na wypadek pożaru.§ 21. 1. Drogi komunikacyjne oraz dojścia do miejsc i stanowisk pracy powinny być oznako-wane i utrzymywane w stanie umożliwiającym swobodne i bezpieczne poruszanie się po nich.2. Kierownik ruchu zakładu górniczego powinien zapewnić oświetlenie dróg, wnętrz obiektówbudowlanych, obiektów energetycznych, terenów przemysłowych i terenów budowy oraz kopa-rek, zwałowarek, przenośników taśmowych, a także innych miejsc przebywania ludzi zgodnie zodrębnymi przepisami i Polskimi Normami.§ 22. Kierownik ruchu zakładu górniczego określa miejsca i stanowiska pracy:
1) na których powinny być stosowane odpowiednie środki ochrony indywidualnej, 2) które powinny być wyposażone w odpowiedni system akustyczny i optyczny do przekazy-wania sygnału alarmowego.§ 23. 1. Każda osoba zatrudniona w ruchu zakładu górniczego powinna posiadać przy sobieznaczek kontrolny lub inny identyfikator.2. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu oraz osoby uprawnione mogą zażądać okazania znacz-ka kontrolnego lub innego identyfikatora.3. W przypadkach uzasadnionych warunkami terenowymi i techniczno-ruchowymi kierownikruchu zakładu górniczego może zwolnić z obowiązku posiadania przez osoby, o których mowa wust. 1, znaczków kontrolnych lub innych identyfikatorów.

4. Osoby kierownictwa lub dozoru ruchu, odpowiedzialne za pracowników wykonujących 

pracę na danej zmianie, po jej zakończeniu, dokumentują wykonane prace oraz potwierdzają 

opuszczenie przez pracowników stanowisk pracy lub przekazują osobie dozoru ruchu następnej 

zmiany informacje o pracownikach, którzy pozostali na stanowisku pracy w celu jej dokończenia, 

podając przewidywany czas opuszczenia tych stanowisk. Sposób dokumentowania wykonanych 

prac oraz potwierdzania opuszczenia przez pracowników stanowisk pracy ustala kierownik ruchu 

zakładu górniczego. 

§ 23a. 1. W zakładzie górniczym stosuje się maszyny, urządzenia, materiały, wyroby z two-

rzyw sztucznych oraz środki strzałowe i sprzęt strzałowy, które spełniają wymagania określone 
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w rozporządzeniu oraz w odrębnych przepisach, w tym w przepisach określających zasadnicze 

wymagania dla wyrobów podlegających ocenie zgodności albo przepisach określających wyma-

gania techniczne dla wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych, a także 

zostały oznaczone znakiem zgodności CE albo odpowiednim znakiem dopuszczenia lub zostały 

odpowiednio dobrane do warunków górniczo-geologicznych i środowiskowych w miejscu ich 

zastosowania. 

2. Kierownik ruchu zakładu górniczego powiadamia właściwy organ nadzoru górniczego o 

zamiarze zastosowania po raz pierwszy w zakładzie górniczym nowych typów maszyn, urządzeń, 

materiałów oraz wyrobów z tworzyw sztucznych. § 24. Maszyny i urządzenia eksploatuje się, konserwuje i naprawia w sposób określony wdokumentacj i techniczno-ruchowej .§ 25. Wprowadzenie zmian w maszynach i urządzeniach, w szczególności w konstrukcj i no-śnej, zawiesiach, rozmieszczeniu przeciwciężarów, oraz rozszerzenie zakresów działania wyłącz-ników krańcowych, jest dozwolone tylko za zgodą kierownika ruchu zakładu górniczego, w spo-sób określony w dokumentacj i techniczno-ruchowej .§ 26. Urządzenia ciśnieniowe i dźwignicowe powinny być montowane i użytkowane w spo-sób określony w odrębnych przepisach.§ 27. 1. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu powinny przeprowadzać okresowe kontrole sta-nu technicznego oraz sposobu korzystania z obiektów, maszyn i urządzeń, a także z instalacj itechnicznych zakładu górniczego.
2. Kierownik ruchu zakładu górniczego zatwierdza instrukcje ustalające zasady przeprowa-

dzania kontroli, o których mowa w ust. 1, w tym w okresie planowanych przerw w pracy, ich 

zakres i częstotliwość oraz sposób dokumentowania, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. W odniesieniu do obiektów budowlanych zakładu górniczego usytuowanych poza wyrobi-skiem górniczym zasady przeprowadzania kontroli, o których mowa w ust. 1, regulują przepisyprawa budowlanego.§ 28. 1. Niedopuszczalne jest usuwanie i używanie urządzeń oraz instalacj i ochronnych nie-zgodnie z ich przeznaczeniem, a także samowolne ich wyłączanie. W przypadku awarii urządzeń iinstalacj i doprowadza się je niezwłocznie do właściwego stanu, stosując inne odpowiednie za-bezpieczenia.2. Niedopuszczalne są naprawy maszyn i urządzeń podczas ruchu, a w szczególności smaro-wanie i czyszczenie ich ruchomych części.
3. Czynności związane z naprawą, smarowaniem oraz czyszczeniem maszyn i urządzeń mogą 

być wykonywane tylko po zatrzymaniu pracy maszyny lub urządzenia, zabezpieczeniu przed nie-

spodziewanym uruchomieniem, w tym przemieszczeniem, oraz po odłączeniu od źródła zasilania i 

rozładowaniu energii pozostającej lub zmagazynowanej w obwodach maszyny lub urządzenia. 

Sposób odłączenia maszyny lub urządzenia od źródła zasilania i rozładowania energii pozostającej 

lub zmagazynowanej w obwodach maszyny lub urządzenia, bez ryzyka dla osób narażonych, 

określa kierownik ruchu zakładu górniczego. § 29. 1. Oddanie do ruchu podstawowych obiektów i urządzeń zakładu górniczego wymagazezwolenia właściwego organu nadzoru górniczego.2. Do podstawowych obiektów i urządzeń zakładu górniczego zalicza się:1) główne rozdzielnie elektryczne wysokiego i średniego napięcia,2) centrale telefoniczne i dyspozytorskie wraz z systemami łączności i alarmowania,3) stacje sprężarek powietrza,4) główne urządzenia i układy odwadniania.3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy wymieniony w ust. 2 obiekt lub urządzenie stanowiwyposażenie lub część składową obiektu budowlanego zakładu górniczego usytuowanego pozawyrobiskiem górniczym, dla którego zezwolenia na użytkowanie wydawane są na podstawieodrębnych przepisów.
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4. Do obiektów budowlanych zakładu górniczego usytuowanych poza wyrobiskiem górniczymzalicza się w szczególności:1) drogi technologiczne,2) składy materiałów wybuchowych,3) obiekty i urządzenia przeróbcze,4) rurociągi technologiczne,5) obiekty stacj i załadowczych i wyładowczych,6) budynki głównych stacj i sprężarek powietrza wraz z rurociągami,7) budynki stacj i elektroenergetycznych oraz główne urządzenia i sieci rozdzielcze wysokiego iśredniego napięcia,8) obiekty i urządzenia odwadniania,9)wolno stojące budynki centrali telefonicznych i dyspozytornie,10)zbiorniki przeciwpożarowe,11)mosty i estakady technologiczne.5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek kierownika ruchu zakładugórniczego w oparciu o przedłożoną dokumentację techniczną i protokół odbioru technicznego,dokonanego przez komisję powoływaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.6. W zezwoleniu mogą być ustalone szczególne warunki prowadzenia ruchu.7. Protokół, o którym mowa w ust. 5, powinien w szczególności zawierać stwierdzenie, żeobiekt lub urządzenie przewidziane do oddania do ruchu wykonane zostały zgodnie z dokumenta-cją techniczną.§ 30. 1. Wymagania, o których mowa w § 29, powinny być spełnione w przypadku wpro-wadzenia istotnych zmian konstrukcyjnych lub zmian warunków eksploatacj i podstawowychobiektów i urządzeń zakładu górniczego.2. Za istotną zmianę konstrukcyjną lub zmianę warunków eksploatacj i uważa się, odpowied-nio, zmianę parametrów konstrukcyjnych lub warunków prowadzenia ruchu, które zawarte zosta-ły w dokumentacjach technicznych i w zezwoleniu na oddanie do ruchu.§ 31. Organ nadzoru górniczego wydaje zezwolenia na oddanie do ruchu obiektu lub urządze-nia po przeprowadzeniu próbnego ich ruchu.§ 32. 1. Oddanie do ruchu obiektów budowlanych usytuowanych w wyrobisku górniczymwymaga zezwolenia właściwego organu nadzoru górniczego.2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wymagane jest również w razie przebudowy orazremontu wprowadzającego istotne zmiany konstrukcyjne obiektów budowlanych usytuowanychw wyrobisku górniczym.3. Przepisy § 29 ust. 5—7 oraz § 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio.4. Obiekty budowlane usytuowane w wyrobisku górniczym powinny być projektowane, bu-dowane, utrzymywane, remontowane i rozbierane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i bu-dowlanej .5. Czynności, o których mowa w ust. 4, wykonują osoby posiadające odpowiednie w tymzakresie kwalifikacje budowlane.6. Budowę, przebudowę, remont i rozbiórkę obiektu budowlanego usytuowanego w wyrobi-sku górniczym należy prowadzić na podstawie dokumentacj i zatwierdzonej przez kierownika ru-chu zakładu górniczego.§ 33. Kierownik ruchu zakładu górniczego dopuszcza do ruchu, na podstawie protokołu komi-syjnego odbioru technicznego, obiekty, urządzenia i maszyny, których oddanie do ruchu nie wy-maga zezwolenia właściwego organu nadzoru górniczego.§ 34. 1. Kierownik ruchu zakładu górniczego określa rodzaje prac, które są wykonywane wwarunkach szczególnego zagrożenia.2. Prace, o których mowa w ust. 1, powinny być w szczególności:
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1)wykonywane przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracowników pod bezpośrednimnadzorem osoby dozoru ruchu,2) poprzedzone sprawdzeniem stanu bezpieczeństwa miejsca pracy i urządzeń przez osobę dozo-ru ruchu,3) poprzedzone instruktażem pracowników o mogącym wystąpić zagrożeniu oraz sposobie pra-widłowego i bezpiecznego wykonywania prac.3. Podczas wykonywania prac, o których mowa w ust. 1, niedozwolone jest przebywanieosób niebiorących udziału w tych pracach oraz wykonywanie innych prac w pobliżu tego miej-sca.§ 35. 1. W miejscach, w których powstało zagrożenie bezpieczeństwa ruchu zakładu górni-czego lub pracowników, dozwolone jest wykonywanie prac związanych z usuwaniem tego za-grożenia. Prace takie mogą wykonywać wyłącznie wyspecjalizowani w tym zakresie pracownicy.2. Ponowne podjęcie pracy w miejscach, o których mowa w ust. 1, następuje dopiero postwierdzeniu przez osobę kierownictwa lub dozoru ruchu, że zagrożenie zostało usunięte.§ 36. 1. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu oraz wyznaczeni pracownicy powinni być prze-szkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy.2. W każdym zakładzie górniczym oraz wydzielonym jego oddziale:1) na każdej zmianie roboczej powinna być zatrudniona co najmniej jedna osoba przeszkolona wudzielaniu pierwszej pomocy,2) powinny znajdować się nosze oraz apteczka wyposażona w niezbędne środki medyczne.3. Kierownik ruchu zakładu górniczego ustala liczbę i lokalizację punktów opatrunkowychoraz miejsca rozmieszczenia apteczek i noszy.Rozdział 2
Roboty górnicze 

§ 37. Roboty przygotowawcze na przedpolu wyrobiska odkrywkowego i zwałowiska prowa-

dzi się z wyprzedzeniem przed robotami górniczymi w zakresie i terminie określonym przez kie-

rownika ruchu zakładu górniczego, zapewniającym bezpieczne prowadzenie robót górniczych. § 38. 1. Wyprzedzenie robót górniczych robotami odwadniającymi ustala się na podstawieszczegółowego rozeznania hydrogeologicznego złoża.2. W przypadkach uzasadnionych warunkami terenowymi i techniczno-ruchowymi kierownikruchu zakładu górniczego może odstąpić od wymogów, o których mowa w ust. 1.§ 39. 1. Wyrobiska odkrywkowe powinny być zabezpieczone przed napływem wód z tere-nów przyległych, w celu ograniczenia dopływu wód i działania erozyjnego na skarpach, półkach,pochylniach i poziomach roboczych.2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zapewnić przyjęcie i odprowadzenie:1) dopływów na terenach nizinnych —występujące raz na 50 lat,2) dopływów na terenach wyżynnych i górskich —występujące raz na 100 lat,3) zrzutów wód z urządzeń odwadniających.3. W przypadkach uzasadnionych warunkami terenowymi i techniczno-ruchowymi, kierownikruchu zakładu górniczego może odstąpić od wykonywania zabezpieczenia, o którym mowa wust. 1.
§ 40. 1. Projektowanie i prowadzenie robót udostępniających i eksploatacyjnych powinno być 

odpowiednio dostosowane do warunków geologiczno-górniczych i wyposażenia technicznego, w 

sposób zachowujący odpowiednie parametry wyrobiska górniczego, a w szczególności parametry 

poziomów eksploatacyjnych oraz pasów ochronnych, zapewniających bezpieczeństwo geotech-

niczne, bezpieczeństwo pracowników i ciągłość ruchu zakładu górniczego. 

2. Spełnienie wymagań określonych w Polskiej Normie PN-G-02100:1996 „Górnictwo od-

krywkowe — Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych” stwarza domniemanie, że 

zachowano odpowiednie parametry pasów ochronnych. 
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§ 41. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu powinny niezwłocznie zgłaszać służbie mierniczo-geologicznej występowanie podczas prowadzenia robót górniczych:1) zaburzeń geologicznych,2) zbiorników wodnych,3) osuwisk,4) zmian warunków geologiczno-górniczych—w celu ich udokumentowania.§ 42. Stan wyrobisk górniczych i zwałowisk powinien być okresowo kontrolowany przezosoby kierownictwa lub dozoru ruchu w zakresie i terminach ustalonych przez kierownika ruchuzakładu górniczego, a wyniki tej kontroli odpowiednio udokumentowane.§ 43. 1. Kierownik działu robót górniczych i osoby dozoru ruchu w specjalności górniczejpowinny posiadać aktualne niezbędne mapy górnicze.2. Osoby dozoru ruchu wyznaczone przez kierownika ruchu zakładu górniczego powinny ak-tualizować mapy, o których mowa w ust. 1, w określonych przez niego terminach.3. Kierownik ruchu zakładu górniczego może zwolnić osoby, o których mowa w ust. 1, zobowiązku posiadania aktualnych niezbędnych map górniczych, pod warunkiem że mapy te znaj-dują się w zakładzie górniczym w miejscu dostępnym dla wszystkich osób dozoru ruchu, a zwol-nienie z tego obowiązku nie wpłynie na zmniejszenie bezpieczeństwa prowadzonych robót.§ 44. Zdejmowanie nadkładu powinno być prowadzone z wyprzedzeniem określonym przezkierownika ruchu zakładu górniczego, zapewniającym bezpieczne wydobywanie kopaliny ze zło-ża. § 45. 1. Krawędzie ociosów powinny być oczyszczone, a poluzowane partie skarp usuniętew sposób gwarantujący bezpieczną pracę załogi, maszyn i urządzeń.2. Niebezpieczny odcinek ściany, na którym roboty zostały chwilowo wstrzymane, powinienbyć zabezpieczony i oznakowany tablicami, umieszczonymi odpowiednio przy górnej i dolnejkrawędzi ściany.§ 46. 1. W przypadku wykrycia w nadkładzie, złożu lub urobku śladów kultury materialnejbądź znaleziska paleontologicznego, należy natychmiast przerwać roboty i zawiadomić osobędozoru ruchu. Dalszy sposób prowadzenia robót ustala kierownik działu robót górniczych.2. Kierownik ruchu zakładu górniczego powinien powiadomić o znalezisku: właściwy organjednostki samorządu terytorialnego, konserwatora przyrody, konserwatora zabytków oraz wła-ściwy organ nadzoru górniczego.§ 47. 1. W celu sprawowania nadzoru nad gospodarką środkami strzałowymi, sprzętem strza-łowym oraz wykonywanymi robotami strzałowymi w zakładzie górniczym lub grupie zakładówgórniczych należy utworzyć odpowiednie stanowisko w kierownictwie lub dozorze ruchu.2. Roboty strzałowe wykonywane metodą długich otworów strzałowych wykonuje się podnadzorem osoby dozoru ruchu wyznaczonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego.3. Osoba, o której mowa w ust. 2, powinna posiadać stwierdzone kwalifikacje osoby dozoruruchu w specjalności górniczej — technika strzałowa.4. Do podmiotu wykonującego w zakładzie górniczym roboty strzałowe przepisu ust. 1 niestosuje się. Nadzór nad wykonywaniem tych robót sprawuje kierownik ruchu zakładu górniczegolub osoba dozoru ruchu przez niego wyznaczona, posiadająca stwierdzone kwalifikacje, o którychmowa w ust. 3.§ 48. Niedopuszczalne jest wiercenie otworów strzałowych w otworach pozostałych z po-przednich strzelań (fajkach) lub w otworach, w których znajdują się środki strzałowe.§ 49. Przy wierceniu otworów strzałowych należy:1) zabezpieczyć wiertnicę przed możliwością samoczynnego przesuwania się,2) stosować odpowiednio zakotwiczone bariery zabezpieczające, gdy wiertnica nie ma urządze-nia do automatycznego podawania żerdzi,3) zabezpieczyć odwiercony otwór przed zalaniem lub zasypaniem.
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§ 50. 1. W zakładzie górniczym powinna być prowadzona ewidencja odstrzałów, jeżeli wyko-nywane są roboty strzałowe na podstawie dokumentacj i strzałowej sporządzonej w sposób okre-ślony w odrębnych przepisach.2. W ewidencj i odstrzałów odnotowuje się:1) numer dokumentacj i strzałowej oraz datę, godzinę i miejsce odstrzału,2) rzeczywiste parametry odstrzału,
3) istotne informacje dotyczące wykonywanych robót strzałowych. 3. Wpisów do ewidencj i odstrzałów dokonuje kierownik odstrzału nadzorujący wykonywanierobót strzałowych i potwierdza je własnoręcznym podpisem.4. Ewidencję odstrzałów przechowuje kierownik ruchu zakładu górniczego lub wyznaczonaprzez niego osoba dozoru ruchu zgodnie z przepisami o przechowywaniu dowodów ścisłego za-rachowania.§ 51. Podczas czynności związanych z ładowaniem środków strzałowych do otworów strza-łowych pracownicy niewykonujący tych czynności powinni znajdować się w odległości co naj-mniej 30 m od miejsca ładowania tych środków.§ 52. Sposób zabezpieczenia obiektów, maszyn i urządzeń znajdujących się w strefie zagro-żonej rozrzutem odłamków ustala osoba bezpośrednio nadzorująca roboty strzałowe. Czynność tapowinna być wykonywana każdorazowo przed rozpoczęciem ładowania środków strzałowych dootworów strzałowych, zgodnie z ustaleniami kierownika ruchu zakładu górniczego dotyczącymizabezpieczenia tych obiektów, maszyn i urządzeń przed skutkami robót strzałowych.§ 53. 1. Przed przystąpieniem do ładowania środków strzałowych do otworu strzałowegopowinno być sprawdzone, czy otwór może być załadowany zgodnie z ustaleniami metryki strza-łowej albo dokumentacj i strzałowej .2. Niedopuszczalne jest udrażnianie otworu strzałowego, w którym znajdują się środki strza-łowe.§ 54. 1. Masa poszczególnych środków strzałowych ładowanych do otworu strzałowego niemoże przekraczać 30 kg, a ładunku udarowego — 10 kg.2. Do czynności załadowania ładunków udarowych do otworu strzałowego używa się sprzętuwykonanego z materiałów niepowodujących iskrzenia oraz nieładujących się elektrostatycznie.§ 55. 1. W przypadku zaklinowania się w otworze strzałowym środków strzałowych przery-wa się dalsze ładowanie otworu.2. O sposobie odpalania otworu strzałowego, w którym zaklinowały się środki strzałowe, de-cyduje osoba kierownictwa lub dozoru ruchu bezpośrednio nadzorująca wykonywanie robót strza-łowych.§ 56. Przy metodzie strzelania otworami z poszerzonym dnem:1) promień strefy bezpieczeństwa, w której niedopuszczalne jest przebywanie ludzi, powinienwynosić co najmniej 100 m,2) przed przystąpieniem do powtórnego ładowania otworu środkami strzałowymi usuwa sięskruszony materiał z otworu i bada możliwość jego ładowania,3) po poszerzeniu dna otworu strzałowego dopuszczalne jest ponowne załadowanie otworuśrodkami strzałowymi po upływie co najmniej 15 minut od odstrzału.§ 57. W otworach strzałowych, w których znajduje się woda, środki strzałowe powinny byćumieszczone w otoczkach ochronnych lub powinny być stosowane środki strzałowe wodoodpor-ne.

§ 58. 1. Przy elektrycznym odpalaniu ładunków środków strzałowych: 

1) na przewodach zapalników można opuszczać do otworu strzałowego nabój udarowy o masie 

zgodnej z masą określoną przez producenta, nieprzekraczającej 500 g, 

2) każda część ładunku rozczłonkowanego powinna mieć oddzielny ładunek udarowy lub zawie-

rać lont detonujący, 
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3) bezpośrednio przed przyłączeniem obwodu strzałowego do zapalarki powinny być ze schronu 

strzałowego sprawdzone jego ciągłość i oporność, 

4) w przypadku stosowania zwijanej linii strzałowej powinna ona być rozwinięta na całej długo-

ści. 

2. Zapalniki nieelektryczne w sieci strzałowej mogą być inicjowane zapalnikiem elektrycznym 

za zgodą kierownika ruchu zakładu górniczego w oparciu o zatwierdzoną przez niego instrukcję. 

Kierując się zaleceniami producenta, w instrukcji tej należy w szczególności określić: 

1) odległość umieszczenia zapalnika elektrycznego od sieci zapalnikowej, 

2) sposób przymocowania zapalnika elektrycznego do końcówki rurki detonującej, 

3) sposób zabezpieczenia sieci strzałowej przed możliwością jej uszkodzenia przez odłamki odpa-

lonego zapalnika elektrycznego. 

§ 58a. Odpalanie ładunków środków strzałowych za pomocą nieelektrycznego systemu odpa-

lania może być wykonywane, jeżeli: 

1) w odpalanej serii używane są zapalniki nieelektryczne pochodzące od tego samego producen-

ta, 

2) sieć strzałowa jest wykonana w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli prawidłowo-

ści połączeń, 

3) opuszczony do otworu strzałowego na przewodzie zapalnika nieelektrycznego ładunek nie 

przekroczy masy określonej przez producenta, 

4) każda część ładunku rozczłonkowanego ma oddzielny ładunek udarowy, 

5) łączenie obwodu zapalnikowego z linią strzałową wykonaną z rurki detonującej realizowane 

jest sposobem określonym przez producenta zastosowanego nieelektrycznego systemu odpa-

lania, 

6) inicjowanie zapalników nieelektrycznych odbywa się z zastosowaniem przeznaczonego do te-

go celu urządzenia odpalającego. § 59. Odpalanie ładunków środków strzałowych przy użyciu lontów detonujących może byćwykonywane, jeżeli :1) odcinki lontu o potrzebnej długości są odpowiednio przygotowane przed ich umieszczeniem wotworach strzałowych,2)w tej samej sieci są używane lonty jednego rodzaju, pochodzące od tego samego producenta,3) sieć strzałowa nie tworzy pętli,4)w przypadku krzyżowania się lontów lub układania linii równoległych zachowane zostaną od-stępy pomiędzy nimi wynoszące co najmniej 20 cm,
5) opuszczany na loncie do otworu strzałowego ładunek udarowy ma masę zgodną z masą okre-

śloną przez producenta, nieprzekraczającą 500 g, 6) do inicjowania lontów detonujących nie są używane spłonki,7) połączenia lontów wykonane są na nakładkę na odcinku nie krótszym niż 20 cm i zabezpie-czone taśmą izolacyjną,8) odgałęzienia od sieci strzałowej wychodzą w kierunku przebiegu fali detonacyjnej pod kątemod 30° do 45°,9) połączenia odcinków lontu nie są umieszczone w przybitce.§ 60. 1. Za niewypał uznaje się każdy pojedynczy ładunek środka strzałowego, który podczaspomiaru ciągłości obwodu strzałowego wykazał przerwę lub który przy wykonywaniu odstrzałunie odpalił .2. W zakładzie górniczym prowadzi się książkę ewidencj i niewypałów.§ 61. W przypadku niewypału środka strzałowego, polecenie nadania sygnału dźwiękowegooznaczającego „odwołanie” może nastąpić dopiero po odpowiednim zabezpieczeniu rejonu nie-wypału.§ 62. Likwidacj i niewypału może dokonać tylko zespół pracowników w składzie wyznaczo-nym przez osobę dozoru ruchu nadzorującą roboty strzałowe, zgodnie z wymaganiami określo-nymi w instrukcj i zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
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§ 63. Osoba kierownictwa lub dozoru ruchu nadzorująca roboty strzałowe powinna określićszczegółowy sposób likwidacj i niewypału i zapoznać z nim pracowników zatrudnionych przyprowadzeniu tych robót, ustalając:1) granice terenu, na którym nie można prowadzić żadnych innych robót niezwiązanych z likwi-dacją niewypału,2) granice stref zagrożeń i sposób ich zabezpieczenia,3) sposób lokalizacj i środków strzałowych, które uznano za niewypały,4) sposób usuwania przybitki, ładunków udarowych i środka strzałowego,5) sposób postępowania w przypadku braku ciągłości obwodu strzałowego w pojedynczym ła-dunku środka strzałowego.§ 64. 1. Likwidowanie niewypałów środków strzałowych za pomocą dodatkowych naboi uda-rowych jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach gwarantujących, że dodatkowy nabój bezpo-średnio zetknie się z ładunkiem tego niewypału.2. W przypadku likwidacj i niewypału w otworach strzałowych przez detonację za pomocądodatkowego naboju udarowego, przybitkę wodną lub sypką usuwa się z otworu wyłącznie zapomocą sprężonego powietrza.§ 65. Przy likwidacj i niewypałów za pomocą odpalenia elektrycznego badanie wzrokoweprawidłowości połączeń sieci strzałowej lub wykonywanie innych czynności (robót) następuje pouprzednim odłączeniu sieci strzałowej od zapalarki oraz po zwarciu i zaizolowaniu końcówekprzewodów strzałowych.§ 66. 1. Niewypał w otworze strzałowym krótkim likwiduje się poprzez odpalenie ładunkuumieszczonego w otworze odwierconym równolegle w odległości co najmniej 50 cm.2. Strzelając ładunkami nakładanymi lub podkładanymi, likwidacj i niewypału dokonuje sięprzez ręczne usunięcie przybitki, umieszczenie dodatkowego naboju udarowego, ponowne wyko-nanie przybitki i jego odpalenie.3. Przy strzelaniu rozszczepkowym niewypał likwiduje się przez założenie i odstrzelenie ładun-ku nakładanego wprost na wylot otworu.§ 67. Po rozstawieniu posterunków zabezpieczających i nadaniu sygnału uprzedzającego, wstrefie zagrożenia rozrzutu odłamków mogą przebywać tylko członkowie zespołu powołanego dowykonania odstrzału, pracownicy właściwego organu nadzoru górniczego oraz inne osoby powyrażeniu zgody na ich przebywanie przez osobę dozoru ruchu nadzorującą roboty strzałowe.§ 68. 1. Po stwierdzeniu prawidłowości odstrzału osoba kierownictwa lub dozoru ruchu nad-zorująca roboty strzałowe wydaje polecenie nadania sygnału dźwiękowego oznaczającego „od-wołanie”.2. Schron strzałowy opuszcza się dopiero po nadaniu sygnału dźwiękowego oznaczającego„odwołanie”.3. Do osób odpowiedzialnych za stwierdzenie prawidłowości odstrzału przepisu ust. 2 niestosuje się.§ 69. 1. Naboje udarowe przeznaczone do umieszczenia w otworze strzałowym przygotowujesię bezpośrednio przed ich umieszczeniem w tym otworze, w odległości co najmniej 5 m od zała-dowanych otworów strzałowych oraz miejsca składowania materiału wybuchowego.2. Zgodę na wykonywanie naboi udarowych w innych miejscach, niż określono w ust. 1, wuzasadnionych przypadkach udziela kierownik ruchu zakładu górniczego, określając warunki za-pewniające bezpieczeństwo ich przygotowania i transportu na miejsce wykonywania robót.§ 70. Niedopuszczalne jest podwieszanie ładunku środka strzałowego na przewodach strza-łowych podczas usuwania nawisu na ścianie.§ 71. 1. Specjalistyczne roboty strzałowe wykonuje się pod bezpośrednim nadzorem kierow-nika służby strzałowej .2. Kierownik ruchu zakładu górniczego ustala, które z robót strzałowych wykonywanych wzakładzie górniczym zalicza się do specjalistycznych robót strzałowych.
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§ 72. Strzelania w otworach wiertniczych i ucinanie rur w studniach odwadniających metodąminerską powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją zatwierdzoną przez kierownika ruchuzakładu górniczego.§ 73. 1. W zakładzie górniczym wykonuje się strzelania doświadczalne na podstawie doku-mentacj i strzelania.2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez rzeczoznawcę dospraw ruchu zakładu górniczego.
§ 74. Strzelanie doświadczalne prowadzi kierownik służby strzałowej pod nadzorem kierow-

nika działu robót górniczych, a w miarę potrzeb z udziałem rzeczoznawcy, o którym mowa w § 

73 ust. 2. § 75. Kierownik ruchu zakładu górniczego o terminie przeprowadzenia strzelania doświad-czalnego powiadamia właściwy organ nadzoru górniczego co najmniej na 7 dni przed planowa-nym terminem strzelania.§ 76. Z wykonywania strzelania doświadczalnego lub serii strzelań sporządza się protokół zpodaniem opisu robót i uzyskanych efektów. Protokół podpisują wykonujący i nadzorujący strze-lanie oraz rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego, jeżeli uczestniczył w strzelaniu.§ 77. 1. Niedopuszczalne jest pozostawianie bez obsługi maszyn i urządzeń będących w ru-chu nieprzystosowanych do pracy bez stałej obsługi.2. W przypadku konieczności pozostawienia maszyny lub urządzenia bez obsługi operatorpowinien wyłączyć wszystkie napędy, napięcie sterownicze lub dopływ energii elektrycznej, unie-ruchomić pracę maszyny lub urządzenia oraz zabezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważ-nionych.3. W okresie planowanych przerw w pracy maszyn: urabiających, ładujących, zwałujących ipomocniczych oraz urządzeń ruchowych ustawia się je w bezpiecznym miejscu, wyznaczonymprzez osobę dozoru ruchu, zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed przy-padkowym ich uruchomieniem.4. W okresie planowych przerw w pracy maszyn, o których mowa w ust. 3, powinny onebyć nadzorowane w sposób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego lub wyznaczonejprzez niego osoby kierownictwa odpowiedniego działu ruchu.§ 78. Odstęp pomiędzy maszynami urabiającymi, ładującymi i zwałującymi podczas ich eks-ploatacj i powinien być większy od sumy promieni maksymalnego zasięgu tych maszyn.§ 79. Maszyny urabiające, ładujące i zwałujące powinny być wyposażone w sygnalizacjęostrzegawczą, stosowaną przed ich uruchomieniem oraz w razie wystąpienia zagrożenia.§ 80. 1. Pracę maszyn zwałujących oraz wielonaczyniowych urabiających i ładujących pro-wadzi się w blokadzie ruchu ze współpracującymi przenośnikami.2. Do maszyn o pojemności naczynia do 0,5 m3 przepisu ust. 1 nie stosuje się.3. W przypadku wystąpienia awarii blokady zasady pracy na czas naprawy ustala osoba kie-rownictwa lub dozoru ruchu nadzorująca prace na danej zmianie.4. Niedozwolone jest przebywanie osób w urządzeniach wysypowych lub pod nimi podczaspracy maszyny.§ 81. Stanowiska pracy zlokalizowane na maszynach, określone przez kierownika ruchu za-kładu górniczego, powinny posiadać stałą łączność z operatorami tych maszyn.§ 82. Osoby dozoru ruchu oraz inni pracownicy zatrudnieni w ruchu zakładu górniczego, każ-dy w swoim zakresie działania, odpowiadają za właściwe użytkowanie oraz konserwację maszyni urządzeń.§ 83. Zasady poruszania się maszyn na poziomach nad wyrobiskami podziemnymi określakierownik ruchu zakładu górniczego.§ 84. Do przejazdu lub transportu maszyn i urządzeń stosowanych w zakładzie górniczympowinno się przygotować odpowiednie trasy dla tych celów.
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§ 85. Maszynę jednonaczyniową podczas urabiania i ładowania ustawia się w sposób zapew-niający widoczność — z kabiny maszyny — środków transportowych i wysypu urobku.§ 86. Dla każdej maszyny powinna być określona przez kierownika ruchu zakładu górniczegoszerokość „pasa bezpieczeństwa” od górnej i dolnej krawędzi poszczególnych skarp. Przekracza-nie granicy tego pasa jest niedopuszczalne.§ 87. (uchylony).§ 88. Obsługę maszyn i urządzeń powierza się pracownikom posiadającym odpowiednie kwa-lifikacje i uprawnienia do obsługi danej maszyny lub urządzenia. Dokument stwierdzający upraw-nienie pracownicy powinni posiadać przy sobie.§ 89. Maszyny i urządzenia powinny być wyposażone w niezbędne i sprawne zabezpieczeniagwarantujące bezpieczne ich użytkowanie, w tym w sprzęt gaśniczy lub instalacje gaśnicze.§ 90. 1. Badania kontrolne konstrukcj i nośnych, lin stalowych oraz zespołów i elementówstanowiących o bezpieczeństwie pracy maszyn urabiających wielonaczyniowych i zwałującychpowinny być wykonywane zgodnie ze szczegółową instrukcją kontroli stanu technicznego, za-twierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.2. Graniczne położenie ruchomych mechanizmów tych maszyn powinno być zabezpieczoneogranicznikami.§ 91. 1. Wysięgników, mechanizmów urabiania, ładowania i zwałowania nie używa się dopodnoszenia przedmiotów niebędących urobkiem, jeżeli dokumentacja techniczno-ruchowa wy-raźnie na to nie zezwala.2. Jeżeli dokumentacja techniczno-ruchowa dopuszcza możliwość użycia wysięgników doprac określonych w ust. 1, przy wykonywaniu tych czynności stosuje się przepisy bezpieczeń-stwa i higieny pracy przy urządzeniach dźwigowych.§ 92. Materiały eksploatacyjne i części zamienne magazynuje się na maszynach i urządze-niach technicznych wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.§ 93. Na maszynach urabiających, ładujących i zwałujących dopuszczalne jest instalowaniedodatkowych grzejników elektrycznych tylko za zgodą kierownika ruchu zakładu górniczego lubwyznaczonej przez niego osoby dozoru odpowiedniego działu ruchu i służby przeciwpożarowejzakładu górniczego.§ 94. Przejścia, pomosty, schody i drabiny na maszynach i urządzeniach utrzymuje się w sta-nie zapewniającym bezpieczne ich użytkowanie.§ 95. Przygotowanie i przekazanie maszyn i urządzeń do napraw wykonuje się zgodnie zustaleniami kierownika ruchu zakładu górniczego.§ 96. (uchylony).§ 97. Szerokość przodka przy ręcznym urabianiu nadkładu lub kopaliny i wysokość urabiane-go piętra ustala kierownik ruchu zakładu górniczego.§ 98. Podczas ręcznego urabiania jednoczesna praca ludzi w przodkach znajdujących się je-den nad drugim dopuszczalna jest wyłącznie, gdy szerokość poziomu pomiędzy piętrami jestwiększa niż 6 m.§ 99. Podczas ręcznego urabiania nadkładu lub kopaliny obserwuje się stan przodka i powia-damia niezwłocznie osoby dozoru ruchu o wszelkich zmianach warunków geologiczno-górniczych.§ 100. 1. Hydromechaniczne urabianie nadkładu lub kopaliny wykonuje się zgodnie z projek-tem technicznym, zatwierdzonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego.2. Projekt techniczny określa w szczególności sposób:1) urabiania,2) zwałowania,3) transportu urobku i odprowadzania wody.
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§ 101. Termiczne urabianie kopaliny wykonuje się zgodnie z projektem technicznym zatwier-dzonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego.§ 102. W pobliżu miejsca pracy palnika termicznego powinno znajdować się stanowiskosprzętu przeciwpożarowego. Ilość i rodzaj tego sprzętu ustala się w projekcie technicznym, októrym mowa w § 101.§ 103. Niedopuszczalne jest używanie otwartego ognia w odległości co najmniej 10 m odzbiornika paliw i butli gazowych.
§ 104. 1. Eksploatacja złoża spod lustra wody urządzeniami pływającymi odbywa się zgodnie 

z projektem technicznym eksploatacji zatwierdzonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego. 

2. W przypadku prowadzenia eksploatacji, o której mowa w ust. 1: 

1) na wodach płynących — projekt techniczny eksploatacji powinien uwzględniać przepisy w 

sprawie bezpieczeństwa żeglugi w żegludze śródlądowej, 

2) na morzu — projekt techniczny eksploatacji powinien uwzględniać przepisy w sprawie bez-

pieczeństwa morskiego. 

3. Projekt techniczny eksploatacji określa w szczególności: 

1) technologię urabiania, 

2) dopuszczalne parametry pracy maszyn, 

3) sposób transportu urobku, 

4) stosowane maszyny i urządzenia. 

4. Zasady podziału obowiązków i współdziałania osób załogi urządzenia pływającego i osób 

zatrudnionych przy prowadzeniu ruchu zakładu górniczego ustala przedsiębiorca, powiadamiając 

właściwe organy nadzoru górniczego, a także administracji śródlądowej albo morskiej. § 105. Niedopuszczalne jest urabianie skał sypkich, plastycznych i kruchych przez podkopy-wanie, podcinanie lub podwrębianie, z wyjątkiem przypadków wynikających z technologii robótzatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego.§ 106. 1. Zwałowisko i składowisko lokalizuje się w tej części wyrobiska górniczego, z którejwyeksploatowano całkowicie kopalinę, lub poza granicą udokumentowania zasobów bilanso-wych, w miejscu niepowodującym pogorszenia warunków późniejszej eksploatacj i tych zasobów.2. Dopuszcza się lokalizowanie zwałowiska i składowiska tymczasowego w granicach udo-kumentowanych zasobów złoża lub w części wyrobiska górniczego, z której nie wyeksploatowa-no kopaliny, jeżeli uzasadniają to warunki techniczno-ekonomiczne i terenowe.§ 107. 1. Teren przeznaczony pod zwałowiska i składowiska powinien być:1) odwodniony i zabezpieczony przed dopływem wody,2) zbadany pod względem wytrzymałości i stateczności podłoża.2. O potrzebie wykonania badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, decyduje kierownik ruchuzakładu górniczego.§ 108. 1. Kształtowanie zwałowisk i składowisk prowadzi się zgodnie z dokumentacją tech-niczną, zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności :1) technologię zwałowania,2) kąty generalne zboczy,3) bezpieczną odległość od:a) wyrobiska górniczego,b) krawędzi frontów eksploatacyjnych dla zwałowania wewnętrznego,c) cieków i innych zbiorników wodnych,d) dróg, obiektów budowlanych, linii kolejowych i innych urządzeń,4)wysokość pięter i ich ilość,5)maszyny i urządzenia stosowane do zwałowania i składowania,
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6) dopuszczalny kąt nachylenia poprzecznego torów.
3. W przypadkach uzasadnionych warunkami technicznymi i terenowymi oraz warunkami 

bezpieczeństwa, a także przeznaczeniem urobionych mas, kierownik ruchu zakładu górniczego 

decyduje o odstąpieniu od sporządzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1. § 109. Budowę zwałowisk zewnętrznych i wewnętrznych prowadzi się, tak aby skały nad-kładowe najbardziej przydatne do rekultywacj i były zwałowane jako wierzchowina.§ 110. Kształtowanie wierzchowiny zwałowiska i zboczy stałych prowadzi się wraz z postę-pem robót górniczych, w sposób umożliwiający ich rekultywację.§ 111. Powierzchnie zboczy stałych i wierzchowiny zwałowiska zabezpiecza się przed erozją.§ 112. Zwałowanie kopalin palnych wykonuje się w sposób uniemożliwiający ich samozapa-lenie.§ 113. W przypadku możliwości odzysku zwałowanych mas nadkładowych lub ich częścistosuje się zwałowanie selektywne, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione.§ 114. Podczas wyładunku zwałowanego materiału ze środków transportowych niedopusz-czalne jest przebywanie pracowników od strony rozładowywanych środków transportowych.Rozdział 3
Transport § 115. 1. Przenośniki taśmowe wyposaża się w urządzenia:1) do napinania taśmy,2) do czyszczenia taśmy,3) hamulcowe zabezpieczające przed samoczynnym ruchem taśmy pod wpływem ciężaru urobkuoraz przed zasypaniem przenośnika odbierającego,4) umożliwiające zatrzymanie przenośnika,5) służące jako osłony części wirujących i ruchomych, określone szczegółowo w dokumentacj itechniczno-ruchowej,6) sygnalizujące, akustyczne i optyczne, informujące o zamierzonym uruchomieniu przenośnika,7)wyłączające z ruchu przenośnik przy zaistnieniu poślizgu taśmy na bębnach napędowych.2. Przenośniki, które zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową nie posiadają pełnego wy-posażenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych warunkami techniczno-ruchowymi, dopuszcza do ruchu kierownik ruchu zakładu górniczego pod warunkiem ustaleniadodatkowych wymagań gwarantujących bezpieczeństwo.§ 116. Wzdłuż tras przenośników taśmowych w miejscach ustalonych przez kierownika ru-chu zakładu górniczego lub osoby dozoru ruchu przez niego wyznaczonej powinny się znajdowaćbezpieczne dla osób przejścia przez te przenośniki.§ 117. Przenośniki usytuowane nad stanowiskami pracy lub drogami komunikacyjnymi wy-posaża się w zabezpieczenia chroniące przed spadającym urobkiem.§ 118. 1. Stałe stanowiska obsługi przenośników taśmowych należy wyposażyć w technicz-ne środki łączności.2. W przypadkach uzasadnionych warunkami techniczno-ruchowymi kierownik ruchu zakładugórniczego może odstąpić od wymogu określonego w ust. 1.§ 119. 1. Każdy przenośnik taśmowy powinien posiadać skuteczne zabezpieczenie przedprzypadkowym uruchomieniem.2. Teren wzdłuż przenośników taśmowych powinien umożliwiać przejazd lub przejście w celuprzeprowadzenia kontroli stanu technicznego przenośnika lub jego naprawy.§ 120. 1. W rejonie stacj i napędowych przenośników taśmowych zapewnia się powierzchnięniezbędną do korzystania z urządzeń dźwigowych podczas montażu lub napraw.
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2. W przypadku braku możliwości spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, stacje po-winny być wyposażone we własne urządzenia dźwigowe, odpowiadające wymaganiom określo-nym w przepisach o dozorze technicznym.§ 121. 1. Przenośniki taśmowe ustawia się w bezpiecznej odległości od dolnej lub górnejkrawędzi poszczególnych skarp.2. Odległość, o której mowa w ust. 1, określa kierownik ruchu zakładu górniczego.§ 122. Przenośniki taśmowe eksploatuje się w sposób niestwarzający zagrożenia powodowa-nego przez wypadający urobek z jego taśmy.§ 123. Transportowanie przenośnikami taśmowymi popiołu odbywa się z zastosowaniem od-powiednich środków zapobiegających pyleniu, po uprzednim jego wygaszeniu i ochłodzeniu dotemperatury nie wyższej niż +50°C.§ 124. Niedopuszczalne jest:1) zbliżanie się do ruchomych części przenośnika taśmowego na odległość mniejszą niż 0,5m,2) dokonywanie napraw i robót konserwacyjnych przy przenośniku taśmowym podczas jego ru-chu, gdy istnieje zagrożenie bezpośredniego zetknięcia się z elementami będącymi w ruchu,3) uruchamianie przenośnika taśmowego bez uprzedniego sygnału ostrzegawczego,4) chodzenie po konstrukcj i przenośnika podczas jego ruchu, stawanie na niej lub jazda na ta-śmie przenośnika.§ 125. Przenośniki taśmowe przesuwa się zgodnie z instrukcją zatwierdzoną przez kierownikaruchu zakładu górniczego.§ 126. Wykorzystywanie przenośników taśmowych do celów innych niż określono w proce-sie technologicznym dopuszczalne jest na zasadach określonych w dodatkowej instrukcj i za-twierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego.§ 127. Naprawianie przenośnika dopuszczalne jest, po uprzednim jego zabezpieczeniu przedprzypadkowym uruchomieniem, w sposób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego.§ 128. Koleje znajdujące się na terenie zakładu górniczego eksploatowane są zgodnie z regu-laminem transportu szynowego opracowanym w oparciu o odrębne przepisy.§ 129. Zasady eksploatacj i, utrzymania i napraw torów jezdnych maszyn ustala kierownik ru-chu zakładu górniczego.§ 130. Odległość przewodów trakcj i elektrycznej będących pod napięciem od maksymalnegozasięgu pracy maszyn nie może być mniejsza niż 5 m.§ 131. 1. Materiał przeznaczony do zwałowania przewozi się na zwałowiska w składach cią-gnionych.2. Kierownik ruchu zakładu górniczego w uzasadnionych przypadkach może zezwolić naprzewożenie materiału na zwałowiska w składach pchanych.§ 132. 1. Szynowy transport wewnątrzzakładowy przy użyciu lokomotyw wyposaża się wniezbędne zabezpieczenia oraz urządzenia sygnalizacj i i łączności.2. Niedopuszczalne jest równoczesne użytkowanie, na tych samych odcinkach torów, loko-motyw i innych środków transportu szynowego.§ 133. 1. Niedopuszczalny jest przewóz ręczny wozami w wyrobiskach górniczych o nachy-leniu powyżej 4°.2. Przy ręcznym przewozie w miejscach, gdzie istnieje możliwość samoczynnego toczenia sięwozu w wyrobiskach górniczych o nachyleniu do 4°, odległość między wozami nie może byćmniejsza niż 30 m.§ 134. Transport ręczny po torach przewozu lokomotywowego dopuszczalny jest tylko za ze-zwoleniem kierownika ruchu zakładu górniczego i na określonych przez niego warunkach.§ 135. 1. Budowę dróg stałych wewnątrzzakładowych wykonuje się zgodnie z wymaganiamiokreślonymi w dokumentacj i zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
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2. Drogi przeznaczone dla ruchu kołowego w zakładzie górniczym powinny być:1) dostosowane do gabarytów i ciężaru pojazdów technologicznych, używanych w ruchu zakła-du górniczego, oraz do natężenia ruchu,2) odpowiednio oznakowane,3) podzielone na drogi stałe i tymczasowe, z określeniem wymagań dotyczących nawierzchnioraz wyodrębnieniem dróg dla pojazdów gąsienicowych.§ 136. 1. Zasady użytkowania i utrzymywania pojazdów oraz dróg wewnątrzzakładowychokreśla regulamin ruchu, zatwierdzony przez kierownika ruchu zakładu górniczego, uwzględniają-cy odrębne przepisy w tym zakresie.2. Jeżeli w granicach terenu zakładu górniczego lub jego części są udostępnione drogi dla pu-blicznego ruchu kołowego, kierownik ruchu zakładu górniczego ustala regulację tego ruchu orazoznakowanie dróg przy uwzględnieniu odrębnych przepisów w tym zakresie.
§ 137. 1. W przypadku załadunku pojazdów urządzeniami mechanicznymi pojazdy mogą być 

podstawione do miejsc załadunkowych po otrzymaniu sygnału od operatora maszyny lub urzą-

dzenia załadowczego. 

2. Objaśnienia sygnałów porozumiewawczych obowiązujących podczas załadunku umieszcza 

się w widocznym dla kierowcy pojazdu miejscu. 

3. Osprzęt ładujący maszyny lub urządzenia załadowczego nie może być przemieszczany nad 

kabiną pojazdu. § 138. Kierownik ruchu zakładu górniczego w regulaminie ruchu określi pojazdy, w kabinachktórych, podczas załadunku nie powinni przebywać ludzie.§ 139. Przewóz ludzi pojazdami dopuszczalny jest na zasadach określonych w odrębnychprzepisach oraz w regulaminie, o którym mowa w § 136.§ 140. Obsługę techniczną, przeglądy, konserwacje i naprawy pojazdów przeprowadza sięwyłącznie w miejscach do tego celu przeznaczonych.§ 141. 1. Wszystkie stacje i pomosty nadawczo-odbiorcze wyposaża się w odcinki torówułożone poziomo i w linii prostej .2. Długość odcinków torów poziomych na pomostach dobiera się w sposób zapewniającyzmieszczenie zestawu transportowego wozów na tych pomostach i z uwzględnieniem możliwościswobodnej ich obsługi.§ 142. 1. Górne i pośrednie pomosty załadowcze torów wyposaża się w zapory zabezpiecza-jące wozy przed stoczeniem się.2. Na torach w wyrobiskach górniczych o nachyleniu ponad 4° instaluje się łapacze wózkówlub inne urządzenia zabezpieczające o podobnym działaniu.§ 143. Stanowisko maszynisty kołowrotu oraz stanowiska obsługi pomostów nadawczo-odbiorczych wyposaża się w:1) instrukcję określającą dopuszczalną ilość wozów ładownych i pustych, jaka powinna być eks-ploatowana,2) tablice z obowiązującymi sygnałami informacyjno-ostrzegawczymi.§ 144. Transport linowy prowadzi się zgodnie z projektem technicznym i regulaminem ruchu,zatwierdzonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego.§ 145. Pomiędzy wszystkimi stacjami i pomostami zachowuje się łączność oraz ustaloną sy-gnalizację.§ 146. Niedopuszczalne jest przebywanie na stacjach oraz chodzenie po trasie podczas pro-wadzenia ruchu.§ 147. 1. Praca przy obsłudze obiektów pływających oraz maszyn i urządzeń znajdujących sięna nich wymaga posiadania odpowiednich uprawnień.
2. Przechodzenie pomiędzy pogłębiarką, koparką lub innym urządzeniem pływającym a barką 

dopuszczalne jest tylko po pomoście. 
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3. Na każdej zmianie roboczej powinien być zatrudniony co najmniej jeden pracownik prze-szkolony w zakresie ratownictwa wodnego.
§ 148. Urządzenia pływające oraz dojścia do stanowisk pracy na urządzeniach pływających 

wyposaża się obustronnie na całej długości w pomosty wyposażone w balustrady z poręczami 

ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m. Na każdej zmianie roboczej przed rozpoczęciem 

pracy kontroluje się stan zanurzenia pontonów urządzenia pływającego. Wyniki kontroli wpisuje 

się do książki kontroli. § 149. Urobek na przenośnik pływający powinien być podawany przy użyciu kosza zasypo-wego.§ 150. Jednostki pływające napełnia się urobkiem w ilości nieprzekraczającej dopuszczalnejładowności. Podczas załadunku lub rozładunku jednostki pływające powinny być przycumowanebądź zakotwiczone.§ 151. Na początku każdej zmiany roboczej dokonuje się przeglądu przydatności lin oraz me-chanizmów kolejki wiszącej .§ 152. Liny nośne i ciągnące poddaje się badaniom okresowym, co najmniej raz w roku,zgodnie z instrukcją opracowaną na podstawie dokumentacj i techniczno-ruchowej i zatwierdzonąprzez kierownika ruchu zakładu górniczego. Kontrole i badania przeprowadzają osoby posiadająceodpowiednie kwalifikacje i wymagane uprawnienia.§ 153. Niedopuszczalne jest eksploatowanie wiszących kolejek linowych podczas niesprzyja-jących warunków atmosferycznych.§ 154. Jazda osób obsługi i dozoru ruchu wózkami przeznaczonymi do kontroli okresowych,badania lin nośnych, ciągnących i urządzeń kolejek odbywa się wyłącznie za zezwoleniem kie-rownika ruchu zakładu górniczego i na warunkach określonych w tym zezwoleniu.Rozdział 4
Odwadnianie § 155. 1. Sposób odwadniania wyrobisk odkrywkowych określa dokumentacja technicznasporządzona w oparciu o warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne oraz zatwierdzona przez kie-rownika ruchu zakładu górniczego. W przypadku braku dokumentacj i technicznej sposób odwad-niania określa kierownik ruchu zakładu górniczego.2. W przypadku gdy w pobliżu zakładu górniczego znajdują się rzeki, stawy lub inne zbiornikiwodne, a ich wody mogą przedostać się do wyrobisk górniczych, wyrobiska te chroni się w spo-sób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego.§ 156. Odwodnienie wyrobisk górniczych, zwałowisk i składowisk powinno obejmować:1) ujęcie wód wypływających ze skarp i dna wyrobiska górniczego,2) ujęcie wód spływających ze skarp i wypływających spod dolnej krawędzi zbocza zwałów,3) ujęcie wód opadowych w obrębie wyrobiska górniczego, zwałowiska i składowiska,4) odprowadzanie wód, o których mowa w pkt 1—3, do pompowni i do zbiorników lub ciekówna powierzchni.§ 157. Kierownik ruchu zakładu górniczego zatwierdza lokalizację i konstrukcje zbiorników,osadników oraz rowów odwadniających budowanych na stałych elementach wyrobiska górnicze-go, zwałowiska i składowiska, jeżeli nie dokonano tego w projekcie technicznym.§ 158. Niedopuszczalne jest utrzymywanie zbiorników wodnych, niezwiązanych z ruchemzakładu górniczego, na poziomach roboczych wyrobiska górniczego, zwałowiska i składowiskaoraz w pobliżu górnej krawędzi wyrobiska wgłębnego.§ 159. Częstotliwość kontroli zwierciadła wody w otworach obserwacyjnych ustala kierow-nik ruchu zakładu górniczego. Kontrole te powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 6miesięcy.§ 160. W przypadku przewidywanych zmian poziomu zwierciadła wód podziemnych, powo-dowanych działalnością górniczą, w systemie odwadniania uwzględnia się prowadzenie obserwa-
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cj i poziomu tego zwierciadła oraz zmian stosunków wodnych w górotworze, stosownie do po-stępu robót, nie rzadziej niż co 6 miesięcy.§ 161. 1. Podczas projektowania odwodnienia zakładu górniczego określa się przewidywanedopływy wody (w m3/min), wynikające z dokumentacj i hydrogeologicznych (wody podziemne) iobliczeń hydrologicznych (wody opadowe).2. Określenia przewidywanych dopływów wód podziemnych w czynnym zakładzie górniczymdokonuje się na podstawie pomiarów i obserwacj i, jeżeli warunki hydrogeologiczne nie ulegajązasadniczym zmianom, a zakład górniczy z okresu ostatnich dwóch lat posiada udokumentowanewyniki przeprowadzonych obserwacj i i pomiarów.3. Dopływy wód opadowych w obrębie zlewni wyrobiska górniczego i zwałowiska oblicza sięna podstawie maksymalnego opadu dobowego o prawdopodobieństwie 10% (opad występującyraz na 10 lat).§ 162. 1. Wydajność pomp powinna zapewniać odprowadzenie w ciągu 24 godzin dobowegodopływu wód podziemnych oraz w ciągu 36 godzin dobowego dopływu wód opadowych, okre-ślonych zgodnie z § 161.2. W przypadku możliwości retencjonowania wód na poziomach eksploatacyjnych wydajnośćpomp powinna zapewnić odprowadzenie dobowego dopływu wód opadowych w ciągu 48 go-dzin.3. Pompownie, do których sumaryczny dobowy dopływ wód podziemnych i wód opadowych,określony zgodnie z § 161, przekracza 1 m3/min, wyposaża się w rezerwowe pompy o wydajno-ści nie niższej niż 50%wydajności pomp określonej w ust. 1 i 2.4. Wymagania, określone w ust. 3, nie dotyczą odkrywkowych zakładów górniczych wydo-bywających węgiel brunatny.§ 163. 1. W odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny, zali-czonych do:1) pierwszego stopnia zagrożenia wodnego, wydajność pompowni odprowadzających wody zwyrobisk górniczych powinna zapewnić:a) odprowadzenie dobowych dopływów wód podziemnych w czasie 24 godzin,b) w przypadku możliwości retencjonowania wód na poziomach eksploatacyjnych, odprowa-dzenie dobowego dopływu określonego w lit. a) w czasie 48 godzin,c) odprowadzenie dobowego dopływu wód opadowych w czasie 36 godzin,d) rezerwę wynoszącą 30% łącznej wydajności pomp,2) drugiego stopnia zagrożenia wodnego, wydajność pompowni odprowadzających wody z wy-robisk górniczych powinna zapewnić:a) odprowadzenie dobowych dopływów wód podziemnych i opadowych w ciągu 24 godzin,b) rezerwę wynoszącą 50% łącznej wydajności pomp.2. Sposób obliczania dopływu wód określa § 161.§ 164. Kierownik ruchu zakładu górniczego ustala, jaka liczba pomp stanowiących rezerwę, októrej mowa w § 162 i 163, może znajdować się jednocześnie w naprawie.§ 165. 1. Pompownie powinny posiadać:1) zbiorniki o pojemności czterogodzinnego przewidywanego dopływu wód, określonego w §161,2) dwa rurociągi tłoczne, z których każdy powinien zapewnić bieżące odprowadzenie oblicze-niowego dopływu wody do pompowni.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zapewniających bezpieczeństwo pracownikóworaz bezpieczeństwo i ciągłość ruchu, dopuszcza się zmniejszenie pojemności zbiornika do dwu-godzinnego przewidywanego dopływu wód oraz jednego rurociągu tłocznego.3. Decyzje, o których mowa w ust. 2, podejmuje kierownik ruchu zakładu górniczego, zawia-damiając właściwy organ nadzoru górniczego.
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§ 166. W przypadkach uzasadnionych warunkami techniczno-ruchowymi, kierownik ruchuzakładu górniczego odstępuje od stosowania odwadniania, powiadamiając właściwy organ nadzo-ru górniczego.§ 167. Budowa, eksploatacja oraz efekty pracy urządzeń odwadniających powinny zapewniaćbezpieczne wyprzedzenie w stosunku do prowadzonych robót górniczych. Wielkość minimalnegobezpiecznego wyprzedzenia ustala dokumentacja techniczna odwadniania, zatwierdzona przezkierownika ruchu zakładu górniczego.§ 168. W przypadku gdy studnie pompowe stanowią podstawowy system odwodnienia, po-winny być zapewnione warunki zasilania w energię elektryczną i odprowadzenia wody eliminują-ce jednoczesny wymuszony postój takiej liczby studni, która może stanowić zagrożenie dla bez-pieczeństwa ruchu zakładu górniczego.§ 169. W każdej studni pompowej powinna być zapewniona możliwość dokonywania pomia-rów poziomu zwierciadła wody oraz odpowiednie zabezpieczenie wylotu studni. Studnie lub gru-py studni powinny posiadać możliwość dokonywania kontrolnych pomiarów ilości pompowanejwody.§ 170. Dla zapewnienia ciągłości pracy studni zakład górniczy powinien posiadać niezbędnąrezerwę pomp oraz urządzenia do ich wymiany w ilości ustalonej przez kierownika ruchu zakładugórniczego.§ 171. Warunki wykonywania i eksploatacj i studni pompowych w wyrobisku odkrywkowym iw rejonach zagrożonych występowaniem zapadlisk lub osuwisk ustala kierownik ruchu zakładugórniczego.§ 172. Przed rozpoczęciem drążenia podziemnych wyrobisk odwadniających, na podstawiewarunków geologiczno-górniczych kopaliny oraz skał bezpośrednio ją otaczających, ustala sięwarunki wykonywania tych wyrobisk.§ 173. Długość pojedynczych podziemnych wyrobisk odwadniających nie powinna przekra-czać 500 m, a odległość otworów wiertniczych od głównych chodników odwadniających niepowinna być mniejsza niż 10 m.§ 174. 1. Przy wykonywaniu robót strzałowych w wyrobiskach podziemnych w warunkachzagrożenia wodnego w szczególności:1)wstrzymuje się roboty strzałowe, gdy wystąpią objawy wskazujące na wzrost zagrożeniawodnego; wznowienie robót strzałowych następuje za zgodą kierownika ruchu zakładu górni-czego,2) zmniejsza się zabiór i zagęszcza obudowę w strefach występujących zaburzeń stosownie dowarunków geologiczno-górniczych; w miejscach tych roboty strzałowe wykonuje się tylkopod bezpośrednim nadzorem osoby dozoru ruchu.2. Decyzję dotyczącą wykonywania robót strzałowych w wyrobiskach górniczych zaliczonychdo drugiego lub trzeciego stopnia zagrożenia wodnego podejmuje kierownik ruchu zakładu górni-czego.§ 175. Kryteria zaliczania podziemnych wyrobisk górniczych do poszczególnych stopni zagro-żenia wodnego regulują odrębne przepisy.§ 176. Pompownię podziemną wyposaża się w:1) obudowę trwałą,2) zespół sprawnych pomp o łącznej wydajności zapewniającej odpompowanie w ciągu 20 go-dzin dobowego dopływu wody, określonego zgodnie z § 161,3) sprawne, rezerwowe agregaty pompowe o wydajności łącznej, wynoszącej co najmniej 50%wydajności zespołu pomp, o których mowa w pkt 2, niezależnie od pomp znajdujących się wremoncie; w przypadku gdy wyposażenie zespołu, o którym mowa w pkt 2, stanowią jedenlub dwa agregaty pompowe, obowiązuje rezerwa w wysokości 100%,4) co najmniej dwa rurociągi tłoczne, zlokalizowane niezależnie od siebie, zapewniające odpom-powanie wody w ilości odpowiadającej łącznej wydajności zespołu sprawnych pomp, o któ-rym mowa w pkt 2; dopuszcza się instalowanie rurociągów tłocznych w obudowanych otwo-rach wiertniczych,
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5) chodniki osadnikowe i chodniki pojemnościowe, których czynna objętość powinna zapewnićzatrzymanie co najmniej dwugodzinnego dopływu wody, wyznaczonego zgodnie z § 161,6) tamy wodne dla ochrony pompowni i wyrobisk podziemnych; rodzaj tam w zależności od lo-kalnych warunków górniczo-geologicznych określa się w projekcie odwadniania.§ 177. Wyrobiska podziemne mające wylot do wyrobiska odkrywkowego zabezpiecza sięprzed zatopieniem ich wodami zbierającymi się na poziomach lub na dnie wyrobiska odkrywko-wego.§ 178. Wysokość wyrobisk chodnikowych w świetle obudowy nie może być mniejsza niż 1,8m. § 179. Przy wykonywaniu wyrobisk chodnikowych równoległych chodnik wodny wykonujesię co najmniej 0,5 m poniżej chodnika transportowego.§ 180. Przy prowadzeniu chodników podwójnych przecinki wykonuje się w odległości niewiększej niż 150 m, a odległość pomiędzy chodnikami nie może być mniejsza niż 15 m.§ 181. Kierownik ruchu zakładu górniczego określa sposób likwidacj i obudowy wyrobisk pod-ziemnych w piętrach urabianych przez koparki, największe dopuszczalne długości rabowanegoodcinka wyrobiska podziemnego oraz sposób zapewnienia bezpiecznej pracy koparek w rejonietych wyrobisk. Rozdział 5
Urządzenia elektroenergetyczne § 182. Zakład górniczy, w którym przerwa w dopływie energii elektrycznej może spowodo-wać zagrożenie dla ludzi, środowiska i mienia, powinien być wyposażony w dwa niezależne zasi-lania pokrywające:1) pełne zapotrzebowanie mocy dla urządzeń zakładu górniczego,2)minimalną moc gwarantowaną dla urządzeń, w których przerwa w dopływie energii możespowodować zagrożenie.§ 183. Decyzję o wyposażeniu w jedno zasilanie podejmuje kierownik ruchu zakładu górni-czego, powiadamiając o tym właściwy organ nadzoru górniczego.§ 184. Zakład górniczy powinien posiadać aktualne dane dotyczące warunków zwarciowych,występujących w miejscu połączenia z zasilającym układem elektroenergetycznym.§ 185. Instalowanie, eksploatacja oraz kontrola maszyn, urządzeń i instalacj i elektrycznychodpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacj i techniczno-ruchowej, odrębnych przepi-sach oraz Polskich Normach.§ 186. 1. Wymagania szczegółowe dla zakładów górniczych wydobywających węgiel brunat-ny, w zakresie instalowania, eksploatacj i i kontroli maszyn, urządzeń i sieci elektroenergetycz-nych, a także w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do urządzeń trakcj i elektrycznej i elektrycznych instala-cj i spawalniczych.3. W zakresie nieuregulowanym w załączniku, do ochrony przeciwporażeniowej urządzeń na-leży stosować wymagania szczegółowe określone w odrębnych przepisach oraz w Polskich Nor-mach.§ 187. Częstotliwość, zakres i sposób kontroli okresowych, o których mowa w § 27, ustalasię na podstawie odrębnych przepisów, instrukcj i eksploatacyjnych bądź postanowień producen-ta, uwzględniając warunki eksploatacj i tych urządzeń.§ 188. Stacje transformatorowe ustawione w strefie rozrzutu powinny być zabezpieczoneprzed możliwością uszkodzenia odłamkami skalnymi.§ 189. W przypadku samoczynnego wyłączenia się urządzenia elektroenergetycznego spodnapięcia można je ponownie załączyć, po uzyskaniu zgody osoby dozoru ruchu.§ 190. Przejazd maszyn urabiających, ładujących i zwałujących pod napowietrznymi liniamielektroenergetycznymi powinien odbywać się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożno-ści i pod bezpośrednim nadzorem osoby dozoru ruchu.
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§ 191. 1. Odbiorów technicznych urządzeń elektroenergetycznych nowych i przebudowanychdokonuje się komisyjnie.2. Komisję odbioru technicznego urządzeń elektroenergetycznych powołuje kierownik ruchuzakładu górniczego.3. Urządzenia elektroenergetyczne stanowiące integralną część maszyn lub urządzeń zakładugórniczego podlegają odbiorowi wraz z odpowiednią maszyną lub urządzeniem.§ 192. Zezwolenie na oddanie do ruchu rozdzielni wysokiego i średniego napięcia niewymie-nionych w § 29 ust. 2, po ukończeniu ich budowy lub po wprowadzeniu zmian, wydaje kierow-nik ruchu zakładu górniczego na podstawie protokołu komisyjnego odbioru technicznego.§ 193. W zakładzie górniczym powinna znajdować się dokumentacja techniczno-ruchowa dlaurządzeń elektroenergetycznych.§ 194. Stacje elektroenergetyczne stałe o budowie uniemożliwiającej ich przemieszczaniepowinny posiadać własny uziom stały.§ 195. 1. W stacjach elektroenergetycznych przewoźnych o budowie przystosowanej dookresowej zmiany miejsca pracy oraz w stacjach zabudowanych na maszynach główne szynyuziemiające lub główne zaciski uziemiające powinny być połączone ze stałym uziomem stacj i, októrej mowa w § 194, poprzez przewód ochronny oraz posiadać dodatkowe połączenie z drugimuziomem stałym lub naturalnym.2. Za uziom naturalny, o którym mowa w ust. 1, można uznać konstrukcję maszyny, kon-strukcję przenośnika, metalowe elementy systemu odwadniania, jeżeli zmierzone wartości napięćrażeniowych są niższe od wartości dopuszczalnych.3. Uziemienia i przewody ochronne powinny spełniać wymagania Polskiej Normy.§ 196. Kierownik ruchu zakładu górniczego lub przez niego wyznaczony kierownik odpowied-niego działu ruchu określa stacje elektroenergetyczne, które wyposaża się w środki łączności.§ 197. W każdej stałej stacj i elektroenergetycznej znajduje się:1) schemat ideowy układu elektroenergetycznego stacj i,2) instrukcja obsługi stacj i,3)wykaz sprzętu ochronnego, niezbędnego do bezpiecznej obsługi stacj i wraz z określeniemmiejsca jego przechowywania,4) instrukcja udzielania pierwszej pomocy w przypadkach porażenia prądem elektrycznym,5) instrukcja przeciwpożarowa,6)wykaz sprzętu przeciwpożarowego.§ 198. Przenośniki taśmowe pracujące w ciągu oraz człony konstrukcj i przenośników taśmo-wych, na których zainstalowane są urządzenia lub przewody elektroenergetyczne, łączy się zesobą po obu stronach linką lub taśmą stalową o przekroju co najmniej 50 mm2 .§ 198a. 1. Kable i przewody oponowe:1) układa się w taki sposób, aby nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne,2) oznakowuje się na obydwu końcach przez umieszczenie numeru linii i adresu kierunkowego.2. Przewód oponowy zasilający maszyny i urządzenia o napędzie elektrycznym układa się wsposób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego lub wyznaczoną przez niego osobędozoru odpowiedniego działu ruchu, w porozumieniu z kierownikiem działu robót górniczych.§ 199. 1. Niedopuszczalne jest przemieszczanie przewodów oponowych, szaf łączeniowych isprzęgieł, będących pod napięciem.2. Lokalne przesuwanie przewodów oponowych będących pod napięciem jest dopuszczalnewyłącznie za pomocą sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi, zabezpieczających pracowni-ków wykonujących tę czynność.§ 200. (uchylony).§ 201. Kierownik ruchu zakładu górniczego określa specjalne wymagania dotyczące linii na-powietrznych znajdujących się na terenie zakładu górniczego.



Odkrywkowe zakłady górnicze — kopaliny podstawowe

Wyższy Urząd Górniczy —Departament Prawny i Integracj i Europejskiej 23

§ 202. Sieci trakcj i przewodowej zakładu górniczego buduje się z uwzględnieniem odrębnychprzepisów i wymagań Polskiej Normy. Rozdział 6
Urządzenia telekomunikacyjne § 203. Zakład górniczy powinien posiadać łączność zewnętrzną.§ 204. Zakład górniczy wyposaża się w urządzenia i sieci telekomunikacyjne, zapewniającebezpieczne wykonywanie pracy.§ 205. Kierownik ruchu zakładu górniczego ustala miejsca i obiekty, które powinny być wy-posażone w urządzenia telekomunikacyjne.§ 206. Urządzenia telekomunikacyjne związane z bezpieczeństwem ruchu zakładu górniczegopowinny być tak zasilane, aby w przypadku zaniku napięcia zasilania zapewnić ich pracę przezokres ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego.§ 207. Kierownik ruchu zakładu górniczego ustala wykaz urządzeń, o których mowa w §206.§ 208. Zezwolenie na eksploatację urządzeń telekomunikacyjnych, niewymienionych w § 29ust. 2, wydaje kierownik ruchu zakładu górniczego na podstawie protokołu komisyjnego odbiorutechnicznego, dokonanego po ukończeniu ich budowy lub wprowadzeniu zmian.§ 209. Prace przy urządzeniach telekomunikacyjnych znajdujących się w obiektach elektro-energetycznych powinny odbywać się pod nadzorem pracowników służby energomechanicznej .Przy wykonywaniu tych prac stosuje się odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa pracy przyinstalacjach wysokiego napięcia.§ 210. Pomieszczenia ruchu telekomunikacyjnego, w których pełniona jest całodobowa służ-ba, w szczególności stanowiska dyspozytorskie i łącznic telefonicznych, wyposaża się w oświe-tlenie awaryjne.§ 211. W obiektach, w których stałe utrzymanie łączności przewodowej jest niemożliwe, sto-suje się inne systemy łączności.§ 212. Układy automatyzacj i przeznaczone do centralnego sterowania maszyn i urządzeńpowinny zapewniać uruchamianie, zatrzymywanie i bieżącą kontrolę pracy maszyn i urządzeństerowanych ze stanowiska dyspozytorskiego.§ 213. W każdym układzie automatyzacj i, obok sterowania automatycznego lub zdalnego,powinno być przewidziane sterowanie lokalne, a przejście na to sterowanie powinno być możli-wie proste.§ 214. W zakładzie górniczym powinny znajdować się mapy sieci telekomunikacyjnej w skali1:2000 lub 1:5000, aktualizowane na bieżąco.Rozdział 7

Geologia górnicza i miernictwo górnicze § 215. 1. Przedsiębiorca powinien zapewnić obsługę geologiczną i mierniczą, której zadaniemjest prawidłowe i terminowe sporządzanie i aktualizowanie dokumentacj i mierniczo-geologicznejzakładu górniczego.2. Służba geologiczna i miernicza zakładu górniczego podlegają bezpośrednio kierownikowiruchu zakładu górniczego.3. Zakres zadań wykonywanych przez pracowników służby geologicznej i mierniczej ustalakierownik ruchu zakładu górniczego.§ 216. 1. W zakładzie górniczym powinna znajdować się odpowiednia składnica do przecho-wywania dokumentacj i mierniczo-geologicznej, wyposażona i prowadzona zgodnie z wymaga-niami określonymi w odrębnych przepisach.2. Dokumentacja mierniczo-geologiczna przechowywana jest poza zakładem górniczym zazgodą kierownika ruchu zakładu górniczego, pod warunkiem zapewnienia właściwego zabezpie-czenia przed uszkodzeniem i dostępem osób nieupoważnionych.
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3. O fakcie przechowywania dokumentacj i, o której mowa w ust. 2, poza zakładem górni-czym powiadamia się właściwy organ nadzoru górniczego.4. Dokumentacja kartograficzna sporządzona na nośnikach informatycznych powinna zostaćzabezpieczona poprzez wykonanie trwałych kopii.§ 217. 1. Służba geologiczna i miernicza zakładu górniczego powinny prowadzić książkęuwag oraz książkę ewidencj i dokumentacj i mierniczo-geologicznej .2. Książka uwag powinna zawierać informacje dotyczące zakładu górniczego, a w szczegól-ności:1) prowadzenia robót nieujętych w planie ruchu lub z nim niezgodnych,2) uchybień w zakresie racjonalnej gospodarki złożem,3) zauważonych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego.3. Każda informacja wpisana do książki uwag powinna być niezwłocznie przedłożona kierow-nikowi ruchu zakładu górniczego, który wyznaczy termin oraz osoby odpowiedzialne za usunięciezgłoszonych nieprawidłowości.§ 218. Służba geologiczna zakładu górniczego w zakresie obsługi geologicznej zakładu górni-czego powinna w szczególności:1) kontrolować roboty górnicze i wiertnicze wykonywane na potrzeby zakładu górniczego,2) kartować, profilować i opróbowywać roboty górnicze i wiertnicze,3) badać budowę geologiczną górotworu oraz wykonywać obserwację i pomiary hydrogeolo-giczne, łącznie z prowadzeniem ścisłej ewidencj i ich wyników,4) prowadzić badania strukturalne, stratygraficzne, mineralogiczne i petrograficzne, niezbędnedo określenia zjawisk geologicznych,5) sporządzać podstawowe dokumenty związane z pracami geologicznymi i górniczymi,6) prowadzić okresową aktualizację treści geologicznej map podstawowych, przeglądowych ispecjalnych,7) prowadzić ewidencję i sporządzać bilans zasobów oraz strat w zasobach,8) badać stosunki wodne na terenie górniczym,9) kontrolować i badać jakość złoża oraz zmienności parametrów jakościowych w procesie wy-dobywania i przeróbki kopalin,10)kontrolować czystość wybierania złoża i zabezpieczenia przed zniszczeniem kopalin towarzy-szących,11)kontrolować wykorzystanie kopalin towarzyszących i odpadów poeksploatacyjnych,12)prowadzić okresowe analizy gospodarki złożem,13)kontrolować zgodność prowadzenia robót górniczych z dokumentacją geologiczną, projektemzagospodarowania złoża i zatwierdzonym planem ruchu,14)kontrolować selektywną eksploatację złóż wielosurowcowych oraz zwałowania,15)uzupełniać dokumentację mierniczo-geologiczną wynikami badań i pomiarów geologicznych,hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich oraz wynikami badań laboratoryjnych,16)prowadzić badania geologiczne wyprzedzające i rozpoznawcze, nieprzewidziane w planie ru-chu,17)analizować i prognozować zagrożenia naturalne, o których mowa w rozdziale 8, w tym za-grożenia powodziowe.§ 219. Służba miernicza zakładu górniczego w zakresie obsługi mierniczej powinna w szcze-gólności:1) kontrolować zgodność prowadzonych robót górniczych z zatwierdzonym planem ruchu,2)wykonywać prace geodezyjne związane z budową, rozbudową i ruchem zakładu górniczego,w tym pomiaru zdjętego nadkładu i wydobytej kopaliny,3) sporządzać i uzupełniać dokumentację mierniczą i kartograficzną oraz sytuację geologiczno-górniczą,
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4)wyznaczać filary i półki ochronne oraz kontrolować ewentualne przekroczenie eksploatacjąich granic, jak i granic udokumentowanego złoża lub obszaru górniczego,5)wykonywać pomiary określające wpływ robót górniczych na powierzchnię terenu górniczego,6)wykonywać pomiary uzupełniające i kontrolne,7) prognozować i określać deformację powierzchni poeksploatacyjnej,8) przygotowywać wnioski dotyczące utworzenia, zmiany granic lub zniesienia obszaru górni-czego,9) sporządzać dokumentację mierniczą dla prowadzenia rekultywacj i,10)kontrolować sposób zagospodarowania terenów oraz opracowywać wnioski dotyczące spo-sobu zagospodarowania lub przekazywania terenów zbędnych,11)sporządzać dokumentację mierniczą zjawisk osuwiskowych, występujących w wyrobiskachgórniczych i w rejonie zwałowisk,12)wykonywać okresowe kontrole metrologiczne sprzętu geodezyjnego stosowanego w pracachmierniczych,13)przygotowywać dokumentację geologiczno-mierniczą likwidowanych zakładów górniczychprzed przekazaniem jej do archiwum.
§ 220. Roboty górnicze w sąsiedztwie filarów, zbiorników i cieków wodnych oraz obiektów 

budowlanych zakładu górniczego mogą być prowadzone po uprzednim sprawdzeniu przez służbę 

geologiczną i mierniczą kierunków, odległości oraz zasięgu i rozmiarów zagrożenia. Rozdział 8
Zagrożenia § 221. Kierownik ruchu zakładu górniczego powinien w szczególności:1) powołać zespoły do rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom naturalnym oraz ustalić zasa-dy działalności tych zespołów,2) określić w zakładzie górniczym, w którym przewiduje się lub zostało stwierdzone występo-wanie zagrożeń dla zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa ruchu, zagrożone strefy lub stanowiskapracy,3) zapewnić zgodność warunków środowiska pracy z wymogami przepisów dotyczących zapy-lenia, hałasu, drgań i mikroklimatu.§ 222. Kierownik ruchu zakładu górniczego określa na podstawie opinii służb specjalistycz-nych warunki stateczności oraz parametry skarp i zboczy.§ 223. W przypadku wystąpienia wstrząsów sejsmicznych kierownik ruchu zakładu górnicze-go powołuje specjalistyczne służby kontrolne oraz określa zasady organizacj i badań i interpretacj iskutków tych zjawisk.§ 224. Studnie odwadniające i otwory wiertnicze, w których stwierdzono występowanie ga-zów szkodliwych i wybuchowych przekraczających wartości dopuszczalne określone w przepi-sach odrębnych, uznaje się za zagrożone.§ 225. Strefy zagrożenia gazowego powinny posiadać zabezpieczenia przed wstępem osóbniezatrudnionych. Sposób zabezpieczenia ustala kierownik ruchu zakładu górniczego.§ 226. Pracownicy zatrudnieni w strefach zagrożenia gazowego powinni być wyposażeni wśrodki ochrony indywidualnej oraz w aparaturę do kontrolnych pomiarów stężeń gazów.§ 227. 1. W zakładzie górniczym, w którym występują pyły grożące zapłonem, powinien byćopracowany sposób zapobiegania i zwalczania ich zapłonów.2. Miejsca zagrożone zapłonem pyłów powinny być trwale oznakowane tablicami ostrzegaw-czymi o zakazie używania ognia.§ 228. W przypadku wystąpienia pożarów endogenicznych kierownik ruchu zakładu górni-czego określa wielkość pola pożarowego oraz sposoby zabezpieczenia i likwidacj i tych pożarów.§ 229. Kierownik ruchu zakładu górniczego powinien stosować środki zapewniające ochronęśrodowiska mające na celu zmniejszenie wpływu działalności zakładu górniczego na środowisko.
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§ 230. Instalacje, urządzenia lub obiekty, które w przypadku uszkodzenia lub awarii mogłybystać się źródłem zagrożenia dla otoczenia, powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiającylikwidację zagrożenia.§ 231. W zakładzie górniczym powinny być prowadzone pomiary wielkości emisj i zanieczysz-czeń powietrza atmosferycznego w sposób określony w odrębnych przepisach.§ 232. 1. Eksploatacja urządzeń odpylających i neutralizujących oraz zabezpieczenia służącedo ochrony powietrza atmosferycznego powinny być prowadzone zgodnie z instrukcją zatwier-dzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.2. Odpady uzyskane z urządzeń odpylających powinny być unieszkodliwione lub zagospoda-rowane. Rozdział 9
Specjalistyczne zabezpieczenie przeciwpożarowe § 233. 1. W zakładzie górniczym powinna być odpowiednio zorganizowana i wyposażona wśrodki do zapobiegania i zwalczania pożarów służba ochrony przeciwpożarowej, a w przypadkuzakładów górniczych wydobywających kopaliny palne — jednostka ochrony przeciwpożarowej .2. Przedsiębiorca może spełnić obowiązek, o którym mowa w ust. 1, poprzez stałą zorgani-zowaną współpracę służb przeciwpożarowych kilku przedsiębiorców lub zlecenie wykonania tychzadań wyspecjalizowanym w tym zakresie jednostkom ochrony przeciwpożarowej .§ 234. Zasady funkcjonowania oraz wyposażenia służb ochrony przeciwpożarowej określonesą w regulaminie.§ 235. Służba ochrony przeciwpożarowej organizuje ochronę przeciwpożarową w zakładziegórniczym oraz nadzór nad stanem zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu, obiektów i urzą-dzeń, a w szczególności:1) organizuje i prowadzi akcję ratowniczą podczas walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i in-nymi miejscowymi zagrożeniami,2) ustala podstawowe kierunki i metody profilaktyki przeciwpożarowej i nadzór nad ich realiza-cją,3) prowadzi nadzór i kontrolę stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i urządzeń,zgodnie z harmonogramem kontroli zatwierdzonym przez kierownika ruchu zakładu górnicze-go,4)współdziała w zakresie postępu technicznego w zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektówi urządzeń,5) bierze udział w postępowaniach wyjaśniających okoliczności i przyczyny powstania pożaróworaz rozprzestrzeniania się pożarów, a także opracowuje wnioski zmierzające do poprawy sy-tuacj i pożarowej,6) ustala programy i zasady prowadzenia szkoleń przeciwpożarowych oraz bierze udział w szko-leniach, a także prowadzi nadzór nad ich realizacją,7) ustala potrzeby i zasady zabezpieczenia obiektów, maszyn i urządzeń w sprzęt i instalacjeprzeciwpożarowe,8)współdziała z terenowymi komendami straży pożarnych w zakresie zabezpieczenia operacyj-nego zakładu górniczego,9) opiniuje programy modernizacyjno-rozwojowe zakładu górniczego w zakresie ich zgodności zwymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz uczestniczy w komisjach odbioru technicznegonowych lub modernizowanych obiektów i urządzeń,10)opracowuje analizy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładu górniczego oraz przed-kłada kierownikowi ruchu zakładu górniczego wnioski w zakresie poprawy stanu bezpieczeń-stwa przeciwpożarowego.§ 236. 1. Akcję ratowniczą na terenie zakładu górniczego organizuje komendant zakładowejstraży pożarnej (kierownik innej jednostki ratowniczej) lub inna osoba wyznaczona przez kierow-nika ruchu zakładu górniczego.
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2. W zakładowej straży pożarnej (innej jednostce ratowniczej) podczas akcj i ratowniczej sto-suje się regulaminy i zasady obsługi sprzętu obowiązujące w Państwowej Straży Pożarnej .3. Podczas prowadzenia akcj i ratowniczej ze względu na bezpieczeństwo załogi lub mieniazakładu górniczego kierujący działaniem ratowniczym może odstąpić od zasad działania uznanychpowszechnie za bezpieczne.4. Kierujący działaniem ratowniczym:1)wydaje rozkazy i polecenia,2) dzieli teren akcj i na odcinki bojowe i wyznacza ich dowódców,3) powołuje sztab akcj i lub zespół doradców składający się ze specjalistów różnych dziedzin,4) żąda pomocy od osób dozoru i załogi zakładu górniczego.5. Każda osoba, która zauważyła pożar, powinna natychmiast:1) zaalarmować:a) pracowników zatrudnionych w rejonie pożaru,b) straż pożarną,c) dyspozytora,2) przystąpić do akcj i ratowniczej polegającej na:a) ratowaniu życia zagrożonych osób,b) gaszeniu pożaru za pomocą urządzeń i sprzętu gaśniczego,c) wykonywaniu poleceń kierującego akcją ratowniczą.6. Dyspozytorzy zakładu górniczego powinni współorganizować akcję ratowniczą, w szcze-gólności:1) prowadzić jednostki straży pożarnych za pomocą radiotelefonu odpowiednią drogą do miejscapożaru,2) zapewnić osoby pilotujące w przypadku braku możliwości kontaktowania się z jednostkamistraży pożarnych drogą radiową,3) przygotować odpowiedni pojazd do holowania samochodów pożarniczych w przypadkuutrudnionego dojazdu.§ 237. 1. Podczas eksploatacj i maszyn i urządzeń użytkowanych w zakładzie górniczym orazna przyległych do zakładu terenach niedopuszczalne jest wykonywanie czynności, które mogąspowodować powstanie lub rozprzestrzenienie się pożaru.2. Na terenie zakładu górniczego powinny być wyznaczone odpowiednio oznakowane iutrzymane drogi dojazdowe do poszczególnych maszyn oraz punkty czerpania wody dla celówprzeciwpożarowych.§ 238. 1. Wszystkie prace na maszynach i urządzeniach, przy których konieczne jest użycieotwartego ognia, powinny być wykonywane pod nadzorem osób dozoru ruchu lub osoby wyzna-czonej do nadzoru.2. Sposób wykonywania prac, o których mowa w ust. 1, powinien być zgodny z instrukcjamizatwierdzonymi przez kierownika ruchu zakładu górniczego lub upoważnionego przez niego kie-rownika działu ruchu.3. Przed rozpoczęciem prac z użyciem otwartego ognia osoba dozoru ruchu lub osoba wy-znaczona do nadzoru powinna dokładnie obejrzeć miejsce pracy, ocenić, czy istnieją warunki dobezpiecznego prowadzenia tych prac, przygotować sprzęt pożarniczy.4. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, podczas prowadzenia prac, o których mowaw ust. 3, przeprowadza się jednorazową kontrolę i trzykrotną kontrolę po zakończeniu tych prac.§ 239. 1. Kontrole i przeglądy stanu technicznego gaśnic i agregatów prowadzi się zgodnie zzaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż co 12 miesięcy.2. Daty wykonywanych kontroli wpisuje się w sposób czytelny na korpusie gaśnic i agrega-tów.
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3. Kontrole, o których mowa w ust. 1, wykonuje służba wyznaczona przez kierownika ruchuzakładu górniczego.§ 240. Kierownik ruchu zakładu górniczego jest odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarowązakładu górniczego. Rozdział 10
Zabezpieczenie ruchu zakładu górniczego w okresie zimowym § 241. 1. Przygotowanie zakładu górniczego do ruchu w okresie zimowym prowadzi się napodstawie harmonogramu zatwierdzonego przez kierownika ruchu zakładu górniczego.2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności uwzględniać bezpie-czeństwo prowadzonych prac i być opracowany do 15 października każdego roku.§ 242. W zakładzie górniczym w okresie zimowym stosuje się odpowiednie zabezpieczenia,zapewniające w szczególności:1) ochronę zdrowia pracowników narażonych na działanie niskich temperatur,2) zapobieganie przymarzaniu urobku do ścian zbiorników, wagonów i przesypów na taśmocią-gach,3) należyte ogrzewanie obiektów, pomieszczeń i urządzeń zakładu górniczego,4) usuwanie śniegu i lodu oraz nawisów lodowych i śnieżnych na obiektach, urządzeniach i dro-gach, likwidację gołoledzi na drogach i przejściach, usuwanie z wyrobiska górniczego wódpochodzących z topniejącego śniegu lub gwałtownej odwilży,5) dostosowanie maszyn, urządzeń, budowli i poziomów eksploatacyjnych do pracy w warun-kach zimowych. Rozdział 11

Eksploatacja złóż torfów leczniczych § 243. 1. Złoże przeznaczone do eksploatacj i powinno być zabezpieczone przed zanieczysz-czeniami pochodzącymi z nawożenia gleb i używania środków ochrony roślin.2. Wyrobisko górnicze powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem wodami prze-pływowymi i spływowymi.3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny uwzględniać warunki hydrogeolo-giczne występowania złoża torfu leczniczego, jego parametry oraz sposoby zabezpieczeń higie-niczno-sanitarnych złoża, w szczególności jego oznakowania, wyznaczenia pasów ochronnych iich zagospodarowania.§ 244. Transportując torf, powinno się zapobiegać przesuszeniu oraz fizycznemu i bakteriolo-gicznemu jego zanieczyszczeniu.§ 245. Czas składowania i ilość składowanego torfu powinno się ograniczyć do niezbędnegominimum. Rozdział 12
Przepis końcowy § 246. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarkiz dnia 17 czerwca 2002 r . (poz. 858)
Załącznik nr 1 DOKUMENT BEZPIECZEŃSTWA1. Dokument bezpieczeństwa stanowi zbiór wewnętrznych regulacj i oraz dokumentów umoż-liwiających ocenę i dokumentowanie ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych środkówprofilaktycznych zmniejszających to ryzyko w zakładzie górniczym.2. Dokument bezpieczeństwa powinien zawierać w szczególności:1) strukturę organizacyjną zakładu górniczego,2) opis zagrożeń w zakładzie górniczym,3) odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy,4) sposób aktualizacj i dokumentu bezpieczeństwa,5) sposób oceny i dokumentowania ryzyka,6) opis postępowania związanego z bezpiecznym prowadzeniem ruchu zakładu górniczego, wzakresie:a) bieżącego przeprowadzania analiz i badań niezbędnych dla bezpiecznego prowadzenia ru-chu zakładu górniczego,b) projektowania, wykonywania, wyposażenia i przekazywania do użytkowania nowychmiejsc i stanowisk pracy,c) zmiany, rozbudowy i przebudowy miejsc i stanowisk pracy, powodujących zmianę warun-ków pracy,d) ochrony przed zagrożeniami występującymi w zakładzie górniczym,e) przeglądów maszyn i urządzeń dla utrzymywania ich w stanie sprawności,f) zatrudniania i koordynacj i prac wykonywanych przez inne podmioty gospodarcze,g) obiegu dokumentów pokontrolnych organów nadzoru zewnętrznego,7) opis postępowania związanego z bezpieczeństwem zatrudnionych w ruchu zakładu górnicze-go, w zakresie:a) identyfikacj i i monitorowania zagrożeń,b) oceny i dokumentowania ryzyka dla miejsc i stanowisk pracy, wykonywanych w oparciu oogólne wytyczne dla oceny ryzyka zawodowego,c) opracowania instrukcj i bezpieczeństwa i higieny pracy,d) konsultowania i udziału pracowników w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higienypracy, w tym przy opracowywaniu instrukcj i,e) informowania pracowników o ryzyku i sposobach zapobiegania zagrożeniom,f) zatrudniania pracowników posiadających wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętno-ści,g) identyfikacj i i wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,h) przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników,i) szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,j) badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy,8) opis postępowania w sytuacjach awaryjnych dotyczących:a) sposobów ewakuacj i i zapewnienia środków ratunkowych,b) organizacj i ratownictwa i pierwszej pomocy medycznej,c) zapewnienia łączności, systemów ostrzegawczych i alarmowych.3. Do sporządzania dokumentu bezpieczeństwa mogą być wykorzystane posiadane przezprzedsiębiorcę dokumenty i opracowania.
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Załącznik nr 2 INSTALOWANIE, EKSPLOATACJA I KONTROLA MASZYN, URZĄDZEŃ I SIECIELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W ODKRYWKOWYCHZAKŁADACH GÓRNICZYCH WYDOBYWAJĄCYCH WĘGIEL BRUNATNYCZĘŚĆ I
Instalowanie, eksploatacja i kontrola maszyn, urządzeń i sieci elektroenergetycznych 

1. Określenia 1.1. Maszyny i urządzenia ze względu na charakter pracy dzielą się na:1) stałe — ustawione w osobnych, przeznaczonych dla nich pomieszczeniach o budowieuniemożliwiającej ich przemieszczanie,2) przewoźne i przenośne — mające budowę przystosowaną do łatwej częstej zmiany miej-sca pracy,3) ruchome — zmieniające swoje położenie podczas pracy. Są to urządzenia wydobywcze,przenośniki lub przesuwne /przestawiane/ urządzenia elektroenergetyczne bez własnego,miejscowego uziomu,4) ręczne — są to urządzenia ruchome trzymane podczas pracy w rękach.1.2. Przez wymienionego w załączniku kierownika działu rozumie się kierownika działu ruchuzakładu górniczego odpowiedzialnego za prowadzenie ruchu urządzeń elektroenergetycz-nych. W przypadku braku takiego działu ruchu w schemacie organizacyjnym zakładu górni-czego jego obowiązki wypełnia kierownik ruchu zakładu górniczego.
2. Poziomy napięć znamionowych 2.1. Napięcia znamionowe.2.1.1. W załączniku przyjęto następujący podział napięć znamionowych prądu przemiennego:—niskie napięcie — U ≤

1 kV,—średnie napięcie — 1 kV < U < 110 kV,—wysokie napięcie — U ≥
110 kV .2.1.2. W zakładach górniczych powinny być stosowane następujące poziomy napięć:1) 220 kV lub 110 kV z uziemionym punktem neutralnym — do zasilania zakładu górni-czego,2) do 30 kV — do rozdziału energii elektrycznej i zasilania maszyn górniczych, przenośni-ków oraz innych urządzeń o dużych mocach znamionowych,3) do 1 kV — do zasilania maszyn górniczych i urządzeń stałych, przesuwnych, przeno-śnych, ruchomych oraz przewoźnych,4) do 230 V — do zasilania jednofazowych urządzeń odbiorczych, w szczególności ręcz-nych, oraz do zasilania obwodów sterowniczych,5) do 1500 V prądu stałego — do zasilania stałych i ruchomych maszyn i urządzeń prądustałego,6) do 250 V prądu stałego — do zasilania obwodów sygnalizacj i i sterowania oraz do zasi-lania ręcznych i ruchomych odbiorników.2.1.3. Sieci rozdzielcze oraz zasilające średniego napięcia mogą być o punkcie neutralnym:1) izolowanym,2) uziemionym przez dławik kompensacyjny,3) uziemionym przez rezystor.2.1.4. Sieci o napięciu powyżej 1 kV łączy się z punktem neutralnym izolowanym, jeżeli w nor-malnych warunkach pracy wartości pojemnościowych prądów zwarcia nie przekraczają:1)w sieciach kablowych, przewodowych i przewodowo-kablowo-napowietrznych (prze-waga pojemnościowego prądu zwarcia linii przewodowych i kablowych) — 50 A (am-per),2)w sieciach napowietrznych i napowietrzno-kablowo-przewodowych o napięciu:
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a) 6 kV — 30 A,b) 10 kV — 20 A,c) 15—20 kV — 15 A,d) 30 kV — 10 A.2.1.5. Składowa czynna prądu ziemnozwarciowego w sieci o uziemionym przez rezystor punkcieneutralnym nie powinna być mniejsza od pojemnościowego prądu zwarcia i nie powinnaprzekraczać 150 A.2.2. Zakresy napięciowe i napięcia znamionowe sieci, instalacj i i urządzeń niskiego napięcia.2.2.1. Należy stosować następujące wartości napięć znamionowych zakresu I /bardzo niskie/instalacj i i urządzeń:1) dla prądu przemiennego: 6, 12, 24 i 48 V,2) dla prądu stałego: 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96 i 110 V .2.2.2. Należy stosować następujące wartości napięć znamionowych zakresu II sieci, instalacj i iurządzeń prądu przemiennego:1)w układzie jednofazowym, trójprzewodowym z punktem środkowym — równe Uo/U:120/240 V,2)w układach trójfazowych cztero- i pięcioprzewodowych — równe Uo/U: 220/380,230/400, 277/480, 400/690 V,3)w układach trójfazowych trójprzewodowych — równe U: 500, 690 i 1000 V .2.2.3. Należy stosować następujące wartości napięć znamionowych zakresu II sieci, instalacj i iurządzeń prądu stałego: 220, 440, 750 i 1500 V; nie dotyczy to prostowników sterowa-nych.
3. Układy sieci rozdzielczych oraz instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 

kV prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego 3.1. Sieci o układzie TN zainstalowane na maszynach górniczych powinny być wykonane jakoTN-S .3.2. Sieci o układzie TN-S na ruchomych maszynach górniczych mogą być stosowane dowszystkich rodzajów obwodów odbiorczych: oświetlenia elektrycznego, ogrzewania elek-trycznego i obwodów elektrycznych. Zaleca się stosowanie tego typu sieci również w ob-wodach sterowniczych przy zasilaniu jednofazowym.3.3. W jednej, galwanicznie połączonej sieci rozdzielczej wraz z przyłączonymi do niej instalacja-mi powinien występować tylko jeden układ. Dopuszcza się, aby w sieci o układzie TN nie-które instalacje /obwody/ wykonane były w układzie TT, jeżeli dla ochrony przed dotykiempośrednim, przez samoczynne wyłączenie zasilania — zapewnione będzie wyłączenie uszko-dzonego obwodu w wymaganym czasie przy wystąpieniu metalicznego zwarcia doziemnego/w szczególności przez zastosowanie jako urządzeń wyłączających wyłączników różnicowo-prądowych/.3.4. Sieci o układzie IT powinny być wyposażone w urządzenia do stałej kontroli stanu izolacj isieci względem ziemi. Sieci te należy stosować głównie do zasilania obwodów siłowych onapięciu znamionowym 500 V /690 V/ prądu przemiennego oraz do zasilania obwodów prą-du stałego. Sieci o układzie IT zasilane poprzez transformator z sieci o napięciu wyższym niż1 kV powinny być chronione przed możliwością i skutkami przerzutu napięcia strony pier-wotnej przez zastosowanie transformatorów o odpowiedniej izolacj i, np. żywicznej lub przezzastosowanie bezpieczników iskiernikowych.3.5. W sieciach o układzie IT zainstalowanych na maszynach górniczych i przenośnikach urzą-dzenie do stałej kontroli stanu izolacj i sieci powinno działać na wyłączenie. W przypadkachstałej obsługi obiektów dopuszcza się działanie urządzenia na sygnalizację akustyczną ioptyczną.3.6. W sieciach o układzie IT z przewodem neutralnym nie zaleca się stosowania bezpiecznikówjako zabezpieczenia przetężeniowego.



Odkrywkowe zakłady górnicze — kopaliny podstawowe

Wyższy Urząd Górniczy —Departament Prawny i Integracj i Europejskiej32

4. Instalowanie i eksploatacja maszyn, urządzeń i sieci elektroenergetycznych 4.1. Urządzenia powinny być dobrane pod względem budowy w zależności od warunków środo-wiskowych oraz usytuowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo obsługi.4.1.1. Budowę, przebudowę oraz modernizację sieci elektroenergetycznych prowadzi się wy-łącznie na podstawie dokumentacj i technicznej zatwierdzonej w obowiązującym trybie.4.2. Urządzenia elektroenergetyczne.4.2.1. Urządzenia elektroenergetyczne mogą być ustawione w pomieszczeniach i przestrzeniachogólnie dostępnych, jeżeli są zabezpieczone przed dotykiem bezpośrednim.4.2.2. Stacje elektroenergetyczne napowietrzne powinny posiadać ogrodzenie zewnętrzne. Wy-móg ten nie dotyczy stacj i obudowanych i transformatorów z obudowanymi izolatoramioraz stacj i słupowych.4.2.3. Rezystancja izolacj i instalacj i (maszyn i urządzeń oraz kabli i przewodów) nie powinna byćmniejsza niż 500 Ω
/V napięcia roboczego.4.2.4. Instalacje oświetlenia stałego powinny być zasilane prądem przemiennym o napięciu do400/230 V . Oprawy oświetleniowe zainstalowane na maszynach, przenośnikach i innychurządzeniach podlegających drganiom powinny być zaopatrzone w amortyzatory łagodzą-ce wstrząsy oraz być zabezpieczone przed spadnięciem.4.2.5. Szerokość przejścia w stacjach elektroenergetycznych powinna być nie mniejsza niż 0,8m.4.2.6. Nowo budowane rozdzielnice powinny posiadać wykonanie łukoochronne, zabezpieczają-ce obsługę przed działaniem łuku powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego. W roz-dzielnicach tych należy stosować wyłączniki bezolejowe.4.2.7. Rozdzielnice powinny posiadać aktualne schematy ideowe, podane wartości zabezpieczeńoraz przekrojów kabli i przewodów.4.2.8. Dla każdej stacj i prowadzi się książkę, do której pracownicy ruchu elektrycznego powinniwpisywać wyniki przeprowadzonych okresowych oględzin, przeglądów, kontroli, wszyst-kie dokonane czynności łączeniowe oraz opisy prac wykonanych w stacj i . W stacjach zestałą obsługą prowadzi się dziennik, w którym odnotowuje się wskazania przyrządów po-miarowych według wzoru ustalonego przez kierownika działu.4.3. Kable i przewody.4.3.1. Przewody oponowe nie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne. W szczególno-ści niedopuszczalne jest:a) układanie przewodów oponowych w ziemi lub ich zasypywanie,b) przejeżdżanie przez przewody oponowe,c) układanie przewodów oponowych w sposób nieuporządkowany, tworząc pętle, zagię-cia i łuki o mniejszych niż dopuszczalne dla danego przewodu promienie gięcia,d) przekraczanie dopuszczalnych sił rozciągających.4.3.2. W miejscach skrzyżowań przewodów oponowych z trasami komunikacyjnymi przewodyte prowadzi się na specjalnych konstrukcjach wsporczych lub odpowiednio wykonanych izabezpieczonych przed uszkodzeniem przepustach.4.3.3. Przewody ochronne oraz żyły ochronne przewodów oponowych powinny być przynajm-niej raz w roku kontrolowane pod względem ich ciągłości.4.3.4. Łączenie i naprawy przewodów i kabli mogą być wykonywane według zasad ujętych winstrukcj i zatwierdzonej przez kierownika działu. Sprzęgła i szafy łączeniowe powinny byćtrwale oznakowane tablicami ostrzegawczymi.4.3.5. Kable i przewody tworzące sieć prądu przemiennego nie powinny być prowadzone wspól-nie z kablami zasilającymi urządzenia przewodowej trakcj i elektrycznej oraz kablami sta-nowiącymi linie spawalnicze.4.3.6. Łączenie lub rozłączanie sprzęgników w obwodach instalacj i elektrycznych pod napięciemjest niedopuszczalne.4.3.7. Przewody zasilające urządzenia, które mogą stale być zanurzone w wodzie, powinny byćdo tego przystosowane. Przystosowanie to powinno być wykazane odpowiednim ate-stem.
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4.4. Automatyzacja i sterowanie.4.4.1. Układy automatyzacj i powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w przypadkubraku zasilania lub uszkodzenia sterowania nie powodowały powstania zagrożenia.4.4.2. W każdym układzie automatyzacj i obok sterowania automatycznego lub zdalnego powin-no być przewidziane sterowanie lokalne, a przejście na to sterowanie powinno być możli-wie proste.4.4.3. W układach automatyzacj i powinna być wykluczona możliwość jednoczesnego sterowaniaróżnymi sposobami.4.4.4. Układy sterowania maszyn i urządzeń powinny być wyposażone w łączniki umożliwiającebezzwłoczne ich wyłączenie.4.4.5. Wartość napięcia sterowniczego nie powinna przekraczać wartości podanych w pkt2.1.2.4) i 2.1.2.6).
5. Kontrole maszyn, urządzeń i sieci elektroenergetycznych 5.1. Maszyny, urządzenia i sieci podlegają okresowym kontrolom według zasad i w terminachustalonych w instrukcj i szczegółowej, zatwierdzonej przez kierownika działu, opracowanej woparciu o dokumentacje techniczno-ruchowe eksploatowanych maszyn i urządzeń. Kierow-nik działu powinien ustalić liczbę i wzór książek kontrolnych oraz zakres dokonywania zapi-sów pokontrolnych.5.2. Urządzenia elektroenergetyczne po każdorazowym ich zabudowaniu i zmianie sposobu zasi-lania powinny być odebrane przez wyznaczoną osobę dozoru ruchu elektrycznego ze szcze-gólnym uwzględnieniem doboru i nastawienia zabezpieczeń.5.3. Pomiarów rezystancj i izolacj i instalacj i elektroenergetycznych dokonuje się:1) przed oddaniem do ruchu nowego urządzenia lub sieci i po naprawie,2) nie rzadziej niż co 5 lat, na eksploatowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszcze-niach o wilgotności względnej wyższej od 75% o temperaturze powietrza wyższej od+35° C lub w pomieszczeniach zapylonych,3) nie rzadziej niż co 10 lat, na eksploatowanych w pozostałych pomieszczeniach.5.4. Urządzenia wyposażone w samoczynną kontrolę stanu izolacj i nie wymagają okresowychpomiarów stanu izolacj i . Wymagana jest wówczas kontrola działania w terminach wyzna-czonych przez kierownika działu, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc należy sprawdzićfunkcjonalnie działanie układu.5.5. Pomiary rezystancj i uziemień prowadzi się:1) przed oddaniem do ruchu nowego urządzenia lub sieci,2) nie rzadziej niż co 5 lat oraz po zmianie warunków powodujących wzrost prądów uzio-mowych,3) nie rzadziej niż co 10 lat w liniach napowietrznych.5.6. Sprawdzenia wartości nastawionych zabezpieczeń dokonuje się nie rzadziej niż co 5 lat, asprawdzenia funkcjonalności zabezpieczeń — nie rzadziej niż co 12 miesięcy.CZĘŚĆ II

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych 

1. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach o napięciu znamionowym do 1 kV 1.1. Równoczesna ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim.1.1.1. Ochrona przeciwporażeniowa powinna być zapewniona przez zastosowanie równoczesnejochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim.1.1.2. W obwodach sterowniczych stosuje się sieci o układzie PELV i SELV . Przy stosowaniusieci sterowniczej o układzie PELV zapewnia się samoczynne wyłączenie zasilania przymetalicznym zwarciu między przewodami roboczymi sieci i przy metalicznym zwarciu do-ziemnym. Przy stosowaniu sieci sterowniczej o układzie SELV dodatkowo wyposaża się jąw urządzenia do stałej kontroli stanu izolacj i sieci względem ziemi, działające na wyłącze-nie zasilania przy wystąpieniu pojedynczego zwarcia doziemnego.1.2. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim /ochrona podstawowa/.
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W przestrzeniach ograniczonych powierzchniami przewodzącymi niedopuszczalne jest sto-sowanie ochrony przy użyciu barier i przez umieszczanie urządzeń poza zasięgiem ręki.1.3. Ochrona przed dotykiem pośrednim /ochrona dodatkowa/.1.3.1. Ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieciach o układzie TN, TT oraz IT.1.3.1.1. Funkcję przewodu ochronnego mogą spełniać odrębne przewody prowadzone wspólniez przewodami roboczymi lub galwanicznie połączone metalowe części konstrukcyjnemaszyn górniczych i przenośników.1.3.1.2. Konstrukcję stalową stacj i napędowych przenośników łączy się z uziemioną konstrukcjąprzewoźnych bądź przesuwnych, umieszczonych poza przenośnikiem, stacj i zasilają-cych te przenośniki. Połączenia wykonuje się co najmniej w dwóch miejscach za pomo-cą płaskowników lub linek stalowych o przekroju nie mniejszym niż 100 mm2 . Zamiastjednego z tych dwóch połączeń dopuszcza się wykorzystanie żył ochronnych w prze-wodzie lub kablu zasilającym, o ile łączny przekrój żył ochronnych jest nie mniejszy niż25 mm2 .1.3.1.3. Człony konstrukcj i przenośników, na których zainstalowane są urządzenia, kable lubprzewody nieekranowane, łączy się elektrycznie zgodnie z § 198 rozporządzenia.1.3.1.4. Metalowych obudów /części przewodzących dostępnych/ urządzeń elektroenergetycz-nych zainstalowanych na maszynach górniczych i przenośnikach można nie łączyć od-dzielnym przewodem ochronnym z metalowymi częściami konstrukcyjnymi maszyngórniczych i przenośników, jeżeli istnieje skuteczne przewodzące połączenie tych częścipoprzez powierzchnie styku. Wystarczającym jest połączenie śrubowe zabezpieczoneprzed samopoluzowaniem.1.3.1.5. Jeżeli na ruchomych częściach maszyn górniczych niespełniających funkcj i przewoduochronnego są ułożone kable lub przewody nieekranowane, części te chroni się przeddotykiem pośrednim. Ochronę wykonuje się przez połączenie tych części z przewodemochronnym sieci zasilającej .1.3.1.6. W obwodach rozdzielczych oraz obwodach odbiorczych z odbiornikami stałymi, bezodbiorników ręcznych i przenośnych przemieszczanych ręcznie podczas użytkowania,czas samoczynnego wyłączenia zasilania nie może być dłuższy niż 5 s. W obwodach zodbiornikami ręcznymi i przenośnymi przemieszczanymi ręcznie podczas użytkowaniaczas ten nie może być dłuższy od podanego w tabeli nr 1.Tabela nr 1. Maksymalny czas wyłączeniaUkład TN Układ ITnapięcie znamiono-we instalacji czas wyłączenia napięcie znamiono-we instalacji czas wyłączenia [s]Uo[V] [s] Uo/U[V] bez przewoduneutralnego z przewodemneutralnym120230277400,480580 0,350,20,20,050,02*) 120÷240230/400277/480400/690580/1000 0,40,20,20,060,02*) 1,00,50,50,20,08Uo — napięcie między przewodem fazowym i przewodem neutralnym,*) —jeżeli nie można zapewnić takiego czasu wyłączania, konieczne jest zastosowanie innych środ-ków ochrony, takich jak np. połączenia wyrównawcze dodatkowe1.3.1.7. Dla urządzeń elektroenergetycznych zainstalowanych na ruchomych maszynach górni-czych, jako rezystancję uziemienia ochronnego RA przyjmuje się wypadkową rezystan-cję uziemienia ochronnego Rg, zgodnie z częścią II załącznika pkt 3.8.1.3.1.8. Gniazda wtyczkowe /obwody z gniazdami wtyczkowymi/ zasila się przez wyłącznikiróżnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie wyzwalającym nieprzekracza-jącym 0,03 A.1.3.2. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności.Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności może być stosowana do urzą-dzeń ręcznych i przenośnych przemieszczanych ręcznie podczas użytkowania, pod wa-runkiem zasilania ich z gniazd wtyczkowych chronionych przez wysoko czułe wyłącznikiróżnicowoprądowe. Wymóg ten uwzględnia ograniczoną skuteczność działania ochrony
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przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności, w wypadku posługiwania się takimiurządzeniami w trudnych warunkach środowiskowych, w szczególności przy dużej wil-gotności, opadach deszczu, śniegu i pracy przy zanurzeniu ciała w wodzie.1.3.3. Ochrona przez zastosowanie izolowania stanowiska.1.3.3.1. W obrębie stanowisk obsługi urządzeń rozdzielczych, sterowniczych tak jak dla maszyngórniczych i przenośników, gdzie nie można zastosować takiej ochrony, dąży się dozwiększania rezystancj i stanowisk przez stosowanie dywaników /chodników/ z materia-łów nieprzewodzących.1.3.4. Ochrona przez stosowanie separacj i elektrycznej .1.3.4.1. Stosowanie separacj i elektrycznej zaleca się wyłącznie do elektronarzędzi i lamp prze-znaczonych do trzymania w ręku podczas użytkowania przy uwzględnieniu warunku, żedo uzwojenia wtórnego transformatora separacyjnego dopuszcza się podłączenie tylkojednego urządzenia.1.3.4.2. Stosuje się urządzenia odbiorcze II klasy ochronności lub urządzenia I klasy ochronno-ści, pod warunkiem wykonania połączenia wyrównawczego łączącego stanowisko iczęści przewodzące dostępne urządzenia odbiorczego.1.4. Ochrona w sieciach prądu stałego.1.4.1. Sieci prądu stałego, z wyłączeniem sieci trakcyjnej i sieci napięć pomocniczych stacj i,powinny być izolowane od ziemi oraz powinny być wyposażone w urządzenie do stałejkontroli stanu izolacj i, a części przewodzące dostępne urządzeń zasilanych z tych siecipowinny być uziemione. Rezystancja uziemienia ochronnego RA stosowanego w tej siecinie może przekraczać wartości spełniającej warunek:RA x Id ≤
120 [V],w którym: Id — prąd zwarcia doziemnego w sieci, w [A] .1.4.2. W sieciach prądu stałego na maszynach ze stałą obsługą urządzenie do kontroli stanuizolacj i może działać na sygnalizację, a na maszynach bez stałej obsługi powinno działaćna wyłączenie sieci przy wystąpieniu w niej pojedynczego uszkodzenia /zwarcia/ doziem-nego.

2. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach ręcznych 2.1. Dla narzędzi i przenośnych urządzeń pomiarowych przeznaczonych do trzymania w rękupodczas użytkowania, stosowanych w przestrzeniach ograniczonych powierzchniami prze-wodzącymi, jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim stosuje się:1) zasilanie bardzo niskim napięciem UL o wartości do 25 V prądu przemiennego lub 60 Vprądu stałego,2) separację elektryczną, pod warunkiem zasilania z niezależnego uzwojenia wtórnego trans-formatora separacyjnego tylko jednego odbiornika.2.1.1. Stosuje się urządzenia odbiorcze II klasy ochronności lub urządzenia I klasy ochronności,jeżeli uchwyt do trzymania wykonany jest z materiału izolacyjnego albo pokryty materia-łem izolacyjnym.2.2. Dla lamp elektrycznych przeznaczonych do trzymania w ręku podczas użytkowania, stoso-wanych w przestrzeniach ograniczonych powierzchniami przewodzącymi jako środek ochro-ny przed dotykiem pośrednim, stosuje się wyłącznie zasilanie bardzo niskim napięciem UL owartości do 25 V prądu przemiennego lub 60 V prądu stałego. Dopuszcza się, jako równo-rzędne, stosowanie opraw z lampami fluorescencyjnymi z wbudowanym transformatoremdwuuzwojeniowym zasilanym bardzo niskim napięciem UL .2.3. Źródła bardzo niskiego napięcia UL lub źródła napięcia separowanego powinny być zainsta-lowane na zewnątrz przestrzeni ograniczonych powierzchniami przewodzącymi.2.4. Dla narzędzi przenośnych, urządzeń pomiarowych i lamp elektrycznych przeznaczonych dotrzymania w ręce podczas użytkowania, stosowanych w przestrzeniach niebędących prze-strzeniami ograniczonymi powierzchniami przewodzącymi, stosuje się środki ochrony przeddotykiem pośrednim, o których mowa w II części pkt 2.1 i 2.2 załącznika, lub zasila się je zsieci TN-S lub TT przez wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie wyzwalają-cym do 0,03 A.
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3. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach o napięciu znamionowym powyżej 1 kV 3.1. W urządzeniach o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV ochronę przeciwporażeniowądodatkową /przed dotykiem pośrednim/ wykonuje się przez zastosowanie uziemień ochron-nych, polegających na uziemieniu części przewodzących nienależących do obwodu elek-trycznego /części przewodzących dostępnych/.3.2. Przy zastosowaniu uziemień ochronnych uziemia się następujące urządzenia i części urzą-dzeń:1) konstrukcje stacj i zasilających,2) konstrukcje i osłony rozdzielnic,3) obudowy, osłony, kadłuby maszyn i urządzeń elektroenergetycznych,4) elementy napędów i urządzeń pomocniczych do obsługi urządzeń rozdzielczych, jeżeli niemają skutecznych połączeń z częściami uziemionymi,5) konstrukcje wsporcze przenośników, jeżeli na nich są zainstalowane urządzenia elektro-energetyczne albo ułożone kable lub nieekranowane przewody,6) słupy oraz inne przewodzące konstrukcje wsporcze linii napowietrznych w wyrobiskach,7)metalowe głowice kablowe, powłoki, pancerze oraz szyny /żyły/ powrotne i ochronne ka-bli oraz przewodów oponowych,8) ogrodzenia, bariery i osłony ochronne urządzeń instalowane na stałe,9) uzwojenia wtórne przekładników, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej ,10) podstawy izolatorów zamocowanych na nieuziemionych konstrukcjach,11) metalowe rurociągi znajdujące się w pobliżu urządzeń.3.3. W przypadkach technicznie uzasadnionych można stosować łącznie z uziemieniem ochron-nym uzupełniające środki ochrony przeciwporażeniowej w postaci:1) izolacj i stanowisk,2) powłok elektroizolacyjnych,3) ogrodzeń,4)wstawek izolacyjnych w elementach przewodzących.Ze względów eksploatacyjnych ogranicza się różnorodność uzupełniających środków ochro-ny w jednym obiekcie.3.4. Ochronę przeciwporażeniową przez zastosowanie uziemienia ochronnego uznaje się za sku-teczną, jeżeli został spełniony jeden z następujących warunków:1) przewidywane wartości napięć rażeniowych dotykowych w każdym miejscu objętymochroną nie przekraczają wartości według poniższej tabeli . Dotyczy to wartości napięć ra-żeniowych dotykowych pomiędzy metalowymi przedmiotami a powierzchnią gruntu odda-loną o 1 m od przedmiotu oraz napięć dotykowych pomiędzy dwoma metalowymi przed-miotami, nie pokrytymi warstwami izolacyjnymi,2) przewidywana wartość napięcia uziomowego nie przekroczy:a) półtorakrotnej wartości dopuszczalnego napięcia rażeniowego dotykowego, ustalonegojak w pkt 1), jeżeli do uziomu /układu uziomowego/ przyłączone są tylko urządzeniawchodzące w skład sieci elektroenergetycznej :—o punkcie neutralnym izolowanym,—z kompensacją prądu zwarcia doziemnego,—o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor,b) najwyższej dopuszczalnej wartości napięcia rażeniowego dotykowego, ustalonego jakw pkt 1), jeżeli urządzenia zasilane z sieci średniego napięcia o dowolnym układzie po-łączeń względem ziemi są zainstalowane na ruchomych maszynach górniczych.
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Tabela nr 2. Najwyższe dopuszczalne wartości napięć rażeniowych dotykowychLp. Czas rażenia /s/ Dopuszczalne napięcie rażeniowe dotykowe /V/1 0,1 3902 0,2 3303 0,3 2754 0,4 2355 0,5 2056 0,6 1807 0,7 1608 0,8 1459 0,9 13510 1,0 12511 1,2 11212 1,4 10213 1,6 9414 1,8 8815 2,0 8416 2,5 7617 3,0 7118 3,5 6819 4,0 6620 5,0 i więcej 653.5. Przy doborze i sprawdzaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przyjmuje się takiukład połączeń urządzeń, w którym spodziewany prąd jednofazowego zwarcia z ziemią jestnajwiększy /z wyłączeniem układu połączeń w stanie awarii i w trakcie przełączeń/:1)w sieci o izolowanym punkcie neutralnym jest to największa wartość pojemnościowegoprądu jednofazowego zwarcia doziemnego,2)w sieci o uziemionym przez rezystor punkcie neutralnym jest to największa wartość prądujednofazowego zwarcia doziemnego, uwzględniająca składową czynną i bierną prądu/wyznaczoną jak w pkt 1)/,3)w sieci kompensowanej jest to największa spodziewana wartość prądu doziemnego wyli-czona z uwzględnieniem najbardziej niekorzystnego układu połączeń, lecz nie mniej niż 0,2największej wartości pojemnościowego prądu jednofazowego zwarcia doziemnego wystę-pującego bez kompensacj i .3.6. Przy doborze i sprawdzaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej czas trwania rażeniaprzyjmuje się jako równy czasowi trwania jednofazowego zwarcia doziemnego:1)w urządzeniach, w których zastosowano samoczynne wyłączanie zwarć doziemnych, jestto suma czasów działania zabezpieczeń podstawowych i najdłuższego czasu wyłączaniałączników działających przy zwarciach,2)w układach z zastosowaniem automatyki samoczynnego ponownego załączania /SPZ/ jestto suma czasów prądowych, do ostatecznego wyłączenia.W sieciach o izolowanym punkcie neutralnym i kompensowanych, w których jednofazowezwarcie doziemne nie jest bezzwłocznie wyłączone przez urządzenie zabezpieczające, należyprzyjmować czas trwania rażenia równy 5 s.W sieciach o izolowanym punkcie neutralnym lub kompensowanych, zasilających urządzeniado wydobycia i urabiania spod lustra wody, powinno nastąpić bezzwłoczne, samoczynnewyłączenie zasilania przy wystąpieniu jednofazowego zwarcia doziemnego.3.7. Stacje elektroenergetyczne ruchome, zabudowane na ruchomych maszynach górniczychprzystosowanych do przemieszczania się, powinny być połączone z układem uziomowymstacj i zasilającej poprzez system uziemiających przewodów ochronnych prowadzonych ra-zem z przewodem zasilającym /żyły ochronne przewodów zasilających/.3.8. Dla ruchomych maszyn górniczych oraz przesuwnych przenośników zasilanych z sieci onapięciu znamionowym powyżej 1 kV jako rezystancję ich uziemienia przyjmuje się wypad-kową rezystancję uziemienia ochronnego Rg . Największa wartość rezystancj i Rg jest równasumie rezystancj i żył ochronnych przewodu zasilającego, łączących urządzenie z uziomemochronnym stacjonarnym stacj i zasilającej i rezystancj i uziemienia ochronnego RA tej stacj i .
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Wartość ta może być zmniejszona przez równolegle połączone z nią: rezystancję uziemieniauzyskaną przez posadowienie ruchomej maszyny górniczej oraz przez rezystancję uziemieńpozostałych urządzeń połączonych z rozpatrywaną maszyną.3.8.1. Zależnie od rodzaju układu sieci zasilającej, powinny być spełnione następujące wymaga-nia:1) dla sieci z punktem neutralnym izolowanymUF = r x Ic x Rg ≤ Udop,2) dla sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystorUF = IE x Rg ≤ Udop,3) dla sieci z punktem neutralnym uziemionym przez dławik kompensacyjnyUF = r x IRest x Rg ≤ Udop,gdzie:Udop — dopuszczalne napięcie rażeniowe dotykowe określone w tabeli nr 2,IE — całkowity prąd zwarcia płynący przez impedancję uziemienia do ziemi,Ic — pojemnościowy prąd zwarcia doziemnego,IRest — resztkowy /po kompensacj i/ prąd zwarcia doziemnego; jeżeli dokładna wartość tegoprądu nie jest znana, można ją przyjąć jako równą 0,2 Ic,r — współczynnik redukcyjny uwzględniający zmniejszenie prądu płynącego przez rozpatry-wany uziom. Przy braku bardziej szczegółowych danych należy przyjmować: r =0,6 —dla stacj i zasilanej linią kablową o powłoce metalowej, np. aluminiowej lub ołowianej wsieci o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor, oraz r = 1,0 w innych przypad-kach.3.9. Do uziemiania urządzeń elektroenergetycznych wykorzystuje się uziomy naturalne pod wa-runkiem, że nie spowoduje to wyniesienia napięć o niebezpiecznych wartościach pozamiejsca, w których urządzenia te są zainstalowane.3.10.Wymaga się, aby ciągłość żył ochronnych przewodów oponowych zasilających ruchomemaszyny górnicze była okresowo sprawdzana podczas eksploatacj i . Dopuszcza się wyko-nywanie tego sprawdzenia przez pomiar rezystancj i uziemienia maszyny. Uznaje się, żeciągłość ta jest zachowana, jeżeli zmierzona wartość rezystancj i uziemienia nie przekracza1,5-krotnej wartości sumy rezystancj i żył ochronnych przy uwzględnieniu: długości prze-wodu oponowego, liczby, materiału i przekroju żył ochronnych oraz rezystancj i uziemieniastacjonarnego RA stacj i zasilającej badaną maszynę.
4. Wymagania dodatkowe dla urządzeń odwadniających 4.1. Dla urządzeń odwadniających obowiązują wszystkie wymagania dotyczące ochrony przeddotykiem pośrednim przedstawione w II części pkt 4 i 6 załącznika. Dodatkowo dla urządzeńodwadniających z pompami głębinowymi umieszczonymi w studniach uwzględnia się fakt,że rura pionowa szybu studni odwadniającej może być wykorzystana jako przewód ochron-ny, jeżeli spełnia wymagania stawiane przewodom ochronnym, a żyła ochronna przewoduzasilającego jest przyłączona do tej rury w miejscu jej wyjścia z szybu.4.2. W sieciach o układzie IT zasilających urządzenia odwadniające, w których:1) spełnione są wymagania pkt 6.1 niniejszego załącznika,2) używane są przewodzące rury odprowadzające wodę, a system rur połączony jest zprzewodem ochronnym sieci zasilającej,3)wszystkie obudowy urządzeń połączone są ze sobą przewodem ochronnym, a urządzeniedo kontroli stanu izolacj i nie wyłącza zasilania przy pojedynczym zwarciu doziemnymwymaga się, aby samoczynne wyłączenie nastąpiło w przypadku podwójnego zwarcia do-ziemnego.4.2.1. Dopuszcza się, aby w przypadkach, o których mowa w pkt 4.2, maksymalną wartośćimpedancj i pętli zwarcia Zs określał warunek:
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w którym:Zs — impedancja pętli zwarciowej składająca się z impedancj i źródła zasilania oraz impedancj iprzewodów fazowego i ochronnego między źródłem zasilania a pojedynczym odbiorni-kiem,Ia — prąd powodujący samoczynne zadziałanie zabezpieczenia w czasie do 5 s,Uo — napięcie znamionowe sieci względem ziemi.Jeżeli przy spełnieniu powyższych wymagań stosowane są jako urządzenia zabezpieczające wy-łączniki samoczynne nadmiarowoprądowe, to muszą być one wyposażone w wyzwalacze prze-ciążeniowe.
5. Wymagania dodatkowe dla urządzeń zasilanych z przewoźnych agregatów prądotwórczych 5.1. Maszyny górnicze wyposażone we własne źródło prądu lub zasilane z przewoźnych alboprzesuwnych agregatów prądotwórczych powinny być wyposażone w sieć o układzie IT.Napięcie znamionowe takiej sieci nie przekracza 500 V, a urządzenia z niej zasilane powinnybyć objęte połączeniami wyrównawczymi miejscowymi z częściami przewodzącymi dostęp-nymi innych urządzeń i z częściami przewodzącymi obcymi /z konstrukcją maszyny/.5.2. Sieć o układzie IT, opisana w II części pkt 6.1 załącznika, może nie być wyposażona wuziemienie robocze i ochronne, jeżeli wyposażona jest w urządzenie do kontroli stanu izolacj iwyłączające sieć w razie obniżenia się wypadkowej rezystancj i izolacj i względem ziemi poni-żej 100

Ω
na każdy wolt napięcia znamionowego, a łączna długość kabli i przewodów siecinie przekracza 400 m.5.3. W sieci o układzie IT, opisanej w II części pkt 6.1 załącznika, rezygnuje się ze stosowaniauziemień roboczych i ochronnych oraz urządzenia do kontroli stanu izolacj i, jeżeli :1) iloczyn napięcia znamionowego /w [V]/ agregatu prądotwórczego i łącznej długości /w[m]/ wszystkich przyłączonych kabli i przewodów nie przekracza 100 000, a łączna dłu-gość kabli i przewodów sieci nie przekracza 500 m, oraz2) iloczyn prądu wyłączającego zabezpieczenia nadprądowego i największej rezystancj iprzewodu ochronnego łączącego dwa najbardziej odległe urządzenia, przy najdłuższej dro-dze przepływu prądu uszkodzeniowego podczas podwójnego zwarcia do części przewo-dzących dostępnych, nie przekracza 50 V .5.4. Jeżeli agregat prądotwórczy nie jest zabudowany na ruchomej maszynie górniczej, lecz po-rusza się samodzielnie lub wraz z ruchomą maszyną górniczą /jest z nią połączony mecha-nicznie/, to powinno być wykonane dodatkowe, niezależne od żyły ochronnej zawartej wprzewodzie zasilającym maszynę połączenie wyrównawcze między częściami przewodzący-mi dostępnymi agregatu i zasilanej z niego maszyny górniczej . Połączenie to należy wykonaćprzewodem miedzianym o przekroju co najmniej równym przekrojowi żyły fazowej przewoduzasilającego, lecz nie mniejszym niż 16 mm2 . Przewód ten powinien być przewodem giętkimII rodzaju /o zwiększonej giętkości/. W przypadku zastosowania przewodu izolowanegosprawdza się jego ciągłość przed przyłączeniem agregatu.

6. Wymagania dodatkowe dla ochrony przeciwporażeniowej urządzeń telekomunikacyjnych 6.1. Części czynne obwodów telekomunikacyjnych powinny być skutecznie, niezawodnie oddzie-lone od części czynnych obwodów o wyższym napięciu.6.2. Przewody obwodów telekomunikacyjnych powinny być prowadzone oddzielnie od innychobwodów. Jeżeli wymaganie to nie jest możliwe do spełnienia, to należy zastosować jednoz następujących rozwiązań:1) przewody obwodów telekomunikacyjnych powinny być umieszczone w osłonie izolacyjnejniezależnie od ich izolacj i roboczej,2) przewody obwodów o napięciu wyższym powinny być oddzielone uziemioną osłoną lubosłonięte uziemionym, przewodzącym ekranem,3) przewody obwodów telekomunikacyjnych powinny posiadać izolację o napięciu znamio-nowym co najmniej takim, jak przewody o najwyższym napięciu prowadzone wspólnie,lecz nie niższym niż 500 V .Wymaga się ponadto, aby przewody o wyższym napięciu były przewodami izolowanymi zoponą gumową lub o budowie równoważnej .
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6.3. Wszystkie części przewodzące dostępne urządzeń telekomunikacyjnych, na których w razieuszkodzenia izolacj i sieci elektroenergetycznej może pojawić się niebezpieczne napięcie do-tykowe, powinny być objęte ochroną przed dotykiem pośrednim jak urządzenia zasilane z tejsieci.6.4. Niezależnie od ochrony przeciwporażeniowej ochrona przed zagrożeniem przez zakłócenia iprzed przepięciami powinna być tak wykonana, aby wartości napięć zakłócających przysprzężeniu indukcyjnym i rezystancyjnym nie przekroczyły dopuszczalnej wartości 300 V .Wymaganie to uważa się za spełnione, jeżeli przewody obwodów telekomunikacyjnych uło-żone są w sposób zgodny z opisanym w II części pkt od 6.1 do 6.2 załącznika, a obwodyelektroenergetyczne wykonane zostały:1)w sieciach o napięciu znamionowym do 1 kV prądu przemiennego lub 1500 V prądu sta-łego, jako:a) sieć o układzie IT,b) sieć o układzie TN-S z wyłącznikiem różnicowoprądowym,c) sieć o układzie TT z wyłącznikiem różnicowoprądowym,2)w sieciach o napięciu znamionowym ponad 1 kV, jako:a) sieć z punktem neutralnym izolowanym z kompensacją lub bez kompensacj i ziemno-zwarciowej,b) sieć z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.


