PROJEKT
Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky

Elektrická zařízení, zdroje energie
a stroje na stavbě
(v návaznosti na zařízení staveniště)
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Moderní staveniště i celá stavba se dnes bez elektrické energie neobejdou.
Elektřinu potřebuje vše – od osvětlení až po téměř všechny zařízení a nástroje.
Proto je potřeba již před započetím stavby či přípravy staveniště dopodrobna
naplánovat, odkud a jak se bude elektřina získávát.
V podstatě existují pouze dva způsoby, jak elektrickou energii pro stavbu
získat:
1/ Staveništní přípojka z veřejné elektrické sítě vysokého či nízkého napětí
Prozatimní připojení na staveništích neboli staveništní přípojka je dočasné
elektrické zařízení určené pro práci spojené s výstavbou budov, práce při opravách nebo demolicích apod. Smí být používána jen po nezbytně dlouhou dobu
a odpovídá za ní provozovatel – obvykle stavbyvedoucí.
Připojení těchto rozvodů na veřejnou síť musí být předem projednáno se
správcem (rozvodným energetickým podnikem) a musí být podloženo projektem,
obsahujícím základní požadavky na zdroj elektrické energie, způsob napojení,
požadovaný příkon a nejvyšší předpokládanou soudobost odběru.
Před jejím napojením musí být provedena výchozí revize přípojky.
Při napojení na vedení vysokého napětí je nutné si od energetického podniku vyžádat mobilní transformátor, kterým se vysoké napětí převede na nízké.
Nejčastěji se používá pro napojení a rozvod šňůrové vedení. Jeho trasy se
volí tak, aby vedení nebylo vystaveno mechanickému poškozené a nepřekáželo.
Pokud takovými prostory prochází, musí být v ochranném krytu. Z tohoto i jiných důvodů je tedy výhodné provádět část rozvodů na podpěrách.
Při výšce 3 – 5 m nad zemí je nutno zajistit ochranu před nahodilým dotykem, při výšce do 3 m ochranu před úmyslným dotykem. Vedení nad zemědělskými plochami musí být vzhledem k práci zemědělských strojů alespoň 6 m
nad zemí. Proud je takto z vedení sveden do tzv. stavebního rozvaděče, na kterém musí být v souladu s ČSN 33 2130 na přívodní vedení zapojen hlavní
jistič a elektroměr. Hlavní vypínač staveniště musí být označen výstražnou
tabulkou („Vypni v nebezpečí“), musí jej být možno uzamknutím zajistit ve
vypnuté poloze a při nočním provozu musí být řádně osvětlen.
2/ Mobilní elektrocentrály – generátory
Generátory elektrické energie se používají v případech, kdy není na daném
místě k dispozici rozvodná síť, nebo kdy je potřeba mít rezervní zdroj elektrické energie.
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Existuje mnoho druhů generátorů, které se liší využitím a výkonem dodávaného proudu:
–

–

–

–

nejmenší centrály jsou umístěny na lyžinách a jsou schopny dodávat pouze
světelný proud ( 220 V od 3 kW, hmotnost 30–45 kg )
větší soupravy jsou umístěny na podvozku. Tyto dodávají jak světelný tak
i třífázový motorový proud a jsou upraveny pro elektrické savřování
( 220/380 V do 6-12 kW, hmotnost 70-300 kg )
soupravy pojízdné jsou upraveny jako pžípojné vozidlo ( 220/380 V od
6 do 20 kW )
největší jsou vysokokapacitní soupravy. Ty jsou určeny pro větší začínající
staveniště, nebo jako rezervní zdroj energie pro celé staveniště ( mají výkon
od 20 až do 1600 kW )

Všechny tyto centrály využívají obdobnou konstrukci, kde dieslový motor
pohání alternátor.
Na trhu i v praxi je nepřeberné množství různých elektrických zařízení. Od
malých přenosných až po např. velké míchačky. Ovšem všechna zařízení využívající elektrický proud mohou být životu nebezpečná. Proto je potřeba při
jejich používání dodržovat bezpečnostní pravidla.
Všechna zařízení musí být řádně evidovaná, musí se podrobovat předepsaným kontrolám, zkouškám a revizím.
–

–

–

–

–

každý pracovník musí být řádně poučen a proškolen jak zacházet a používat jednotlivá zařízení
smí je používat jen v rozsahu, který přísluší jeho odbornosti a který je předepsán výrobcem zařízení a který odpovídá harmonogramu prací
musí využívat ochranné pomůcky a bezpečnostní prvky, které jsou pro danou práci předepsané
každou závadu na zařízení musí neprodleně hlásit a dále na takovémto zařízení nepracovat
a další opatření vyplývající z bezpečnosti práce a z ČSN
Mezi nejpoužívanější elektrická zařízení na stavbách patří:

osvětlení, úhlové brusky, míchačky, vrtačky, zbíječky, pily, svářečky, topení, ventilátory, brusky, frézy, výtahy, vrtáky, jeřáby
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