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mgr inż. Tadeusz Gontarz, mgr inż. Witold Wiśniewski

Sprzęt i narzędzia omówione w poprzednim 
wykładzie (Energetyka 2006, nr 2) umożliwiają 
wykonywanie prac pod napięciem na urządzeniach 
niskiego napięcia. Niektóre z omówionych elementów 
sprzętu mają zastosowanie również w urządzeniach 
średniego i wysokiego napięcia. Zwraca się jednak 
uwagę, że mimo tych samych cech funkcjonalnych 
sprzęt przeznaczony na wyższe napięcia jest badany 
m.in. wyższymi napięciami probierczymi. Dotyczy to 
niektórych typów drążków, osłon izolacyjnych itp. 
Przykładowo, cechy konstrukcyjne drążków różnią 
się w odniesieniu do niskiego i wysokiego napięcia, 
gdyż do niskich napięć można użyć rur pustych, a do 
wysokich rury z reguły są wypełnione spienionym 
poliuretanem. Różne z reguły są wytrzymałości me-
chaniczne sprzętu w zależności od spodziewanych 
naprężeń w danych układach technologicznych. 

Zaprezentowane w niniejszym wykładzie narzę-
dzia, sprzęt i wyposażenie nie wyczerpują bogactwa 
akcesoriów używanych do PPN, ale wskazują na 
najbardziej popularne.

Sprzęt do linii napowietrznych 
średniego napięcia

W liniach średniego napięcia (śn) najczęściej 
stosowana jest metoda pracy C3M (kombinacja 
trzech metod). Pracownik umieszczony w izolacyj-
nym koszu podnośnika z ramieniem izolacyjnym 
wykonuje prace przy użyciu rękawic izolacyjnych 
stosownych do występującego napięcia znamiono-
wego linii; niektóre czynności wykonuje za pomocą 

drążków izolacyjnych, a niektóre gołymi rękami w 
zależności od rodzaju prac i warunków panujących 
w miejscu pracy.

Wykonywanie prac tą metodą wymaga użycia 
specjalistycznego sprzętu elektroizolacyjnego od-
powiedniego do napięcia występującego w miejscu 
pracy. Sprzętem tym jest najczęściej podnośnik  
z ramieniem izolacyjnym, rzadziej podest izolacyjny 
lub drabina czy wieża izolacyjna. 

Wyposażenie uzupełniające stanowią:
 rękawice izolacyjne krótkie lub długie,
 rękawice skórzane ochronne,
 rękawy izolacyjne,
 osłony na przewody i osłony na izolatory,
 płachty izolacyjne,
 osłony sztywne,
 drążki izolacyjne,
 boczniki,
 sprzęt pomocniczy – uchwyty do przewodów,  

naprężacze, zestawy transportowe,
 liny izolacyjne itp.

W metodzie pracy C3M można posługiwać się  
zwykłymi, nieizolowanymi narzędziami ręcznymi, 
których gabaryty gwarantują dotrzymanie warun-
ków bezpieczeństwa. Charakterystyka narzędzi,  
którymi można wykonywać prace, powinna być 
zawarta w szczegółowej instrukcji pracy pod napię-
ciem.

Użycie podnośnika izolacyjnego podczas prac przy 
liniach napowietrznych śn zapewnia uniwersalność 
wyboru metody pracy, wysokie bezpieczeństwo oraz 
wygodny dostęp do urządzeń. Jednak ze względów 
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terenowych – brak możliwości dojazdu podnośnika, 
pochyłość terenu, zbyt duże szkody spowodowane 
dojazdem do urządzenia – metoda ta nie wszędzie 
może mieć zastosowanie. 

W pewnych sytuacjach, do wykonania niektórych 
prac przy liniach śn można posłużyć się drabina-
mi izolacyjnymi przystawnymi do słupa, a prace 
wykonać za pomocą drążków izolacyjnych metodą 
„z odległości”.

Praca metodą „z odległości” przy liniach napo-
wietrznych charakteryzuje się pewnymi niedogod-
nościami:
 niewygodną i rzadko zmienianą pozycją ciała 

pracownika,
 dużym wysiłkiem statycznym mięśni,
 koniecznością nabycia przez pracownika wcześniej 

nie wymaganych umiejętności precyzyjnego po-
sługiwania się specjalistycznymi narzędziami na 
długich drążkach izolacyjnych.

Metoda „z odległości” może być z powodzeniem 
stosowana do takich czynności, jak przyłączanie lub 
odłączanie mostków odgałęzień, urządzeń ochron-
nych linii itp.

Sprzęt do urządzeń i instalacji 
rozdzielczych średniego napięcia

W rozdzielniach śn są wykonywane zabiegi kon-
serwacyjne urządzeń pod napięciem, polegające na 
usuwaniu zabrudzeń z izolacji i aparatury rozdziel-
czej, uzupełnianiu impregnatu w głowicach kablo-
wych, dokręcaniu połączeń śrubowych, uzupełnianiu 
oleju w urządzeniach. 

Prace te wykonywane są wyłącznie metodą  
„z odległości” z zastosowaniem poniżej wymienionego 
sprzętu i narzędzi.

1. Sprzęt do czyszczenia urządzeń metodą „na sucho” 
(rys. 1), w skład którego wchodzą:
 odkurzacz przemysłowy,
 zestaw izolacyjnych rur ssących,
 zestaw szczotek ssących,
 zestaw ssaw,
 wirująca szczotka ssąca.

2. Sprzęt do czyszczenia izolacji z nawilżaniem  
(rys. 2):
 izolacyjny drążek manipulacyjny,
 zestaw tamponów,
 zestaw pędzli,
 izolacyjny płyn czyszczący.

Rys.1 Zestaw do czyszczenia urządzeń elektrycznych 
do 36 kV na sucho (bez odkurzacza)

Rys. 2. Zestaw do czyszczenia urządzeń elektrycznych  
do 36 kV z nawilżaniem

3. Sprzęt do uzupełniania impregnatu w głowicach 
kablowych (rys. 3):
 urządzenie do podgrzewania i tłoczenia impre-

gnatu do głowicy,
 izolacyjny drążek manipulacyjny.

Rys. 3.  Zestaw do dopełniania głowic kablowych do 36 kV

4. Sprzęt do obsługi połączeń śrubowych (rys. 4):
 izolacyjny drążek manipulacyjny,
 izolacyjny drążek obrotowy z głowicą o zmien-

nym kącie,
 zestaw kluczy oczkowych i nasadowych.

Rys. 4. Zestaw do połączeń śrubowych z izolacyjnym 
drążkiem obrotowym do połączeń śrubowych

5. Osobisty sprzęt ochronny:
 ubranie robocze niepalne,
  rękawice elektroizolacyjne odpowiednie do 

napięcia,
 hełm elektroizolacyjny z przyłbicą anti UV.
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Inny sprzęt do PPN 
w sieciach średniego napięcia

Pomosty elektroizolacyjne stosowane są jako 
sprzęt ochronny, stanowiący izolację dodatkową dla 
jednej osoby, przy obsłudze urządzeń elektrycznych 
wnętrzowych o napięciu do 45 kV. Pomost izolacyjny 
jest platformą opartą na czterech nogach. Może być 
wykonany jako jedna całość z materiału izolacyjne-
go lub może tylko mieć nogi wykonane z materiału 
izolacyjnego. 

Badania i ocena pomostów izolacyjnych wyko-
nywane są na podstawie wymagań zawartych w 
opracowanych w CIOP kryteriach oceny KOW/M 
– 21/2002. Kryteria określają wymagane właściwo-
ści ogólne (możliwość poślizgu, właściwość użytych 
materiałów), ograniczenia wymiarowe, właściwości 
mechaniczne (wytrzymałość mechaniczna pomostu, 
jego narożników, stateczność pomostu), właściwości 
dielektryczne (wytrzymałość elektryczna, prąd 
upływu) oraz niezbędne oznakowanie.

Przecinaki do kabli elektroenergetycznych są 
urządzeniami przenośnymi, umożliwiającymi szyb-
kie przecięcie kabli o dużej średnicy, np. w wykopach 
ziemnych. Uwzględnia się przecinanie kabla bez jak 
i pod napięciem, a wówczas z uwagi na powstanie 
łuku elektrycznego podczas jego przecinania ist-
nieje potrzeba zastosowania szczególnych środków 
chroniących obsługę przed porażeniem prądem elek-
trycznym, poparzeniem i olśnieniem (uziemienie; 
złączka izolacyjna, osłona). Dla potrzeb certyfikacji
przecinaków opracowano w CIOP stosowne kryteria 
oceny (KOW/M–18/2000). 

Wymagania, które zawarto w tych kryteriach, 
dotyczą cech użytkowych przecinaka w następu-
jących zakresach: właściwości funkcjonalnych, 
właściwości mechanicznych, skuteczności ochrony 
przy przecinaniu kabli pod napięciem oraz oznako-
wania urządzenia, a także informacji zamieszcza-
nych w instrukcji obsługi; właściwości uziemienia 
przecinaka z uwzględnieniem cech ogólnych prze-
wodu uziemiającego i zacisków, połączenia elemen-
tów uziemienia i sposobu wykonania połączeń, 
odporności przewodu uziemiającego na zmęczenie 
materiału, rozciąganie i penetrację wilgoci, a tak-
że stosownego oznakowania; właściwości układu 
hydraulicznego przecinaka w zakresie doboru 
elementów układu i cieczy roboczej, szczelności 
układu, zabezpieczeń przed ciśnieniem większym 
niż nominalne, dostępności elementów układu oraz 
ich oznakowania; właściwości złączki izolacyjnej 
przecinaka w zakresie jej wytrzymałości elek-
trycznej na sucho i po zmoczeniu.

Do sprzętu zalicza się także wskaźniki napięcia, 
w tym specyficzne wskaźniki zaniku napięcia, często 
stosowane na liniach śn gdyż jej powrót pod napięcie 
po wyłączeniu z jakichkolwiek powodów wymaga  
z reguły czasowego oddalenia pracowników na bez-
pieczną odległość.

Wymagania dla sprzętu i narzędzi 
do prac pod napięciem powyżej 1 kV

Sprzęt i wyposażenie do PPN podlegają bada-
niom okresowym i eksploatacyjnym. Wszystkie 
elementy wyposażenia podlegają badaniom eks-
ploatacyjnym przez oględziny wykonywane przed 
rozpoczęciem pracy. Celem tych badań jest wzro-
kowe stwierdzenie zachowania przez poszczególne 
części wyposażenia ich cech konstrukcyjnych, 
funkcjonalnych oraz ich wpływu na własności 
mechaniczne i elektryczne.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy (CIOP) jest jednostką akredy-
towaną zarówno w zakresie certyfikacji sprzętu 
izolacyjnego i ochronnego wysokiego napięcia, jak 
i do prowadzenia większości wymaganych badań w 
swoich laboratoriach.

Ustanawiane w Polsce normy (zbieżne z nor-
mami międzynarodowymi i identyczne z normami 
europejskimi) precyzują wymagania dla sprzętu  
i wyposażenia do pracy pod napięcie na urządzeniach 
wysokiego napięcia. 

Wymagania dla innego wyposażenia, nie objętego, 
tymi normami, a dotyczącego sprzętu spełniającego 
ważne funkcje mechaniczne, określają ustalenia 
techniczne dla niego; eksploatacja nadzorowana jest 
przez Urząd Dozoru Technicznego.

Sprzęt do pracy pod napięciem produkują tylko 
wyspecjalizowane firmy w świecie, kompletując 
więc sprzęt do realizacji zabiegów eksploatacyj- 
nych należy uwzględnić wymagania technologiczne, 
funkcjonalne i konstrukcyjne do przewidywanej 
pracy. Wymaga to znajomości wymagań sformuło-
wanych w normach. Jedynie w przypadku produk- 
cji jednostkowej w kraju, dla własnych potrzeb, 
można postępować odrębnie, co zdarza się bardzo 
rzadko.

Wybrane grupy sprzętu 
charakterystyczne dla 

eksploatacji urządzeń powyżej 1 kV

Drążki izolacyjne
Badania i ocena drążków izolacyjnych stosowa-

nych w energetyce i innych dziedzinach (np. do 
podtrzymywania przewodów, obsługi urządzeń elek-
trycznych, zakładania urządzeń wskaźnikowych, 
pomiarowych i uziemiaczy) prowadzona jest według 
wymagań normy PN-EN 60832:2002 (U). Układ do 
badań elektrycznych drążków przedstawiono na 
rysunku 5. 

W przypadku drążków teleskopowych i ewaku-
acyjnych z hakiem, których nie obejmuje wspo-
mniana norma opracowano w CIOP-PIB odrębne 
kryteria oceny KOW/M–20/2002 i KOW/M–19/2002. 
W przypadku drążków izolacyjnych badaniom  
i ocenie podlega również podstawowy materiał użyty 

 (20)



strona 269kwiecień 2006 www.e-energetyka.pl

do jego wykonania tzn. pręty i rury z materiałów 
izolacyjnych (puste, pełne z wypełnieniem pianko-
wym). Ocena ta wykonywana jest zgodnie z norma-
mi PN-EN 61235:1999 i PN-EN 60855:1999. Badania 
drążków izolacyjnych obejmują oględziny, badania 
mechaniczne (zginanie, skręcanie, rozciąganie, 
ściskanie), próby elektryczne (badanie napięciem 
100 kV na sucho i po kondycjonowaniu w wodzie), 
sprawdzenie przebarwienia, sprawdzenie funkcjo-
nowania drążków z zamocowanym na stałe wypo-
sażeniem roboczym.

W szczególności normy dotyczące rur pustych, 
wypełnionych pianką oraz prętów precyzują nastę-
pujące cechy:
 materiał konstrukcyjny rury lub pręta oraz wy-

pełnienia pianką,
 wymiary, średnice rur i prętów
 własności izolacyjne rur i prętów przed i po zawil-

goceniu oraz pod deszczem,
 własności mechaniczne określane wytrzymałością 

na zginanie, skręcanie i zgniatanie, w tym również 
w warunkach zmęczeniowych.

Normy dotyczące drążków izolacyjnych i uniwer-
salnych elementów roboczych do prac pod napięciem 
poza własnościami dielektrycznymi i mechanicznymi 
rur, z których są wykonane, określają następujące 
cechy:
 konstrukcję okuć drążków, ich zabezpieczenia 

przed korozją i oznaczenia gdy są przewodzące,
 własności mechaniczne drążków wieloczęściowych 

tj. wytrzymałość na skręcanie, rozciąganie, ściska-
nie, zginanie

 szczegółowe wymagania dla określonych specjali-
stycznych drążków.

Rys. 5. Układ do sprawdzania wytrzymałości elektrycznej 
sztywnych elementów izolacyjnych 

1 – szyna do której doprowadza się napięcie probiercze 100 kV, 
2 – szyna uziemiona, 3 – badany drążek, element izolacyjny, 

4 – elektroda o kształcie miedzianej opaski, 
5 – połączenie elektrody z szyną

Do badań drążków i lin izolacyjnych stosowane 
są przenośne aparaty testujące ich wytrzymałość 
elektryczną. Aparaty te najczęściej stosowane są 
w terenie przy próbach sprzętu przed rozpoczęciem 
pracy.

Warto odnotować, że aktualnie trwają prace nad 
polską wersją międzynarodowej normy prPN-EN 
62193 „Prace pod napięciem – Drążki teleskopowe  
i teleskopowe drążki pomiarowe”.

Rys. 6. Przenośny aparat do testowania elektrycznego 
drążków i lin izolacyjnych

Drabiny elektroizolacyjne
Drabiny elektroizolacyjne przeznaczone są do 

prac głównie przy urządzeniach śn oraz najwyż-
szych napięć. Badania i certyfikacja drabin elek-
troizolacyjnych powinny być prowadzone według 
PN-EN 61478:2003 (U). Badania drabin elektroizo-
lacyjnych obejmują sprawdzenie wymagań doty-
czących wymiarów, znakowania i funkcjonalności 
oraz badania mechaniczne, elektryczne i trwałości 
oznakowania. W zakresie badań mechanicznych 
badana jest wytrzymałość na obciążenie w różnych 
warunkach stosowania, wytrzymałość na zginanie 
w różnych płaszczyznach, wytrzymałości stopni na 
obciążenie i skręcanie, wytrzymałości połączeń w 
drabinach wieloelementowych. 

Przykładowe badania wytrzymałości mechanicz-
nej przedstawiono na rysunkach 7, 8, 9. 

Badania wytrzymałości mechanicznej są niezwy-
kle istotne, na najwyższych poziomach napięć na 
końcu drabiny znajduje się bowiem monter wykonu-
jący pracę. Badania elektryczne dotyczą elementów 
drabin wykonywanych z materiałów izolacyjnych  
i obejmują próby napięciowe wykonywane pomiędzy 
szczeblami z zastosowaniem napięć probierczych 
30 kV (drabiny kategorii 1) lub 100 kV (drabiny 
kategorii 2).
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Wózki naprzewodowe
Wózki naprzewodowe monterskie są przedmiotem 

nowej normy prPN-EN 50374. To urządzenia, które 
mogą być stosowane jako ruchome miejsca pracy na 
liniach napowietrznych jeżdżące po przewodach lub 
przewodach odgromowych, przemieszczane ręcznie, 
linami ciągnika lub wbudowanym mechanizmem 
napędowym.

Wózki naprzewodowe z wbudowanym mecha-
nizmem napędowym mają ograniczoną prędkość 
maksymalną do 6 km/h.

Wózki naprzewodowe powinny być wyposażone 
w hamulec i dwa urządzenia mocujące, niezależne 
od siebie. Urządzenie mocujące powinno umożliwiać 
zamocowanie wózka jezdnego bezpośrednio do prze-
wodu w każdych warunkach. 

Rys. 7. Układ do badania wytrzymałości mechanicznej 
i ugięcia drabiny

Rys. 8. Układ do badania bocznego ugięcia drabiny

Rys. 9. Układ do badania ugięcia drabiny 
w pozycji poziomej

Rys. 10. Przykład wózka naprzewodowego z własnym 
mechanizmem napędowym

Hamulce i urządzenia mocujące powinny być wy-
konane w taki sposób, żeby nie powodowały żadnego 
uszkodzenia przewodów w normalnych warunkach 
użytkowania

Wózki naprzewodowe powinny być wyposażone 
w połączenie przewodzące z przewodem lub przewo-
dem odgromowym. Połączenia przewodzące powinno 
być realizowane automatycznie podczas zakładania 
wózka na przewód. Rezystancja przejścia między 
przewodem a wózkiem jezdnym powinna wynosić 
poniżej 100 mΩ.

Liny izolacyjne
Liny izolacyjne służą nie tylko do ciągnięcia 

wózków naprzewodowych, ale stanowią cenne uzu-
pełnienie sprzętu izolacyjnego. Pozwalają na manew-
rowanie sprzętem i osprzętem sieciowym oraz mogą 
służyć do celów ratunkowych.

Elektrody muszą być wykonane z mosiądzu  
i dopasowane do średnicy liny w taki sposób by obej-
mowały co najmniej 80% obwodu liny przechodzącej 
przez elektrodę. Wewnętrzna powierzchnia elektrody 
stykająca się z liną musi być wypolerowana. Inne 
powierzchnie elektrod muszą być gładkie bez ostrych 
krawędzi.

Przed wprowadzeniem liny, układ elektrod z od- 
stępem 30 cm należy sprawdzić napięciem przemien-
nym 110 kV.

Badania elektryczne lin i innych elementów izo-
lacyjnych należy wykonać na elementach suchych, 
w temperaturze powyżej 5°C, przy wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 85%, o ile 
w dokumentacji nie zaznaczono inaczej.
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Sprzęt do linii i stacji 
o napięciu powyżej 110 kV

Sprzęt do prac pod napięciem, charakteryzujący 
się własnościami izolacyjnymi, wykorzystywany 
na krajowych liniach i stacjach 110, 220 i 400 kV 
stanowią:
 drabiny izolacyjne,
 liny izolacyjne,
 drążki do odciążania łańcucha izolatorów,
 drążki do przejmowania naciągu przewodów,
 drążki do krzesełka monterskiego,
 pręty izolacyjne ekranu,
 pręty izolacyjne z hakiem,
 izolacyjne pręty dystansowe,
 izolacyjne drążki manipulacyjne z głowicami tną-

cymi, izolacyjne drążki pomiarowe,
 drążki izolacyjne do zawieszenia drabin,
 izolacyjne drążki rozpylające,
 izolacyjne kładki robocze składające się z kon-

strukcji z drążków izolacyjnych oraz drążków 
podtrzymujących.

 żurawiki izolacyjne składające się z konstrukcji 
z drążków izolacyjnych i drążków podtrzymują-
cych,

 wieszaki łańcucha izolatorowego.

Zakres badań okresowych 
dla poszczególnych grup sprzętu 

do prac pod napięciem

Liny izolacyjne:
a) oględziny,
b) sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej przy 

napięciu przemiennym.

Drabiny izolacyjne:
a) oględziny,
b) sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej przy 

napięciu przemiennym,
c) sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej na 

rozciąganie,
d) sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej szcze-

bli.

Drążki izolacyjne do odciążania łańcuchów izolatoro-
wych, do przejmowania naciągów przewodów, krze-
sełka monterskiego oraz do zawieszania drabin:
a) oględziny,
b) sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej przy 

napięciu przemiennym,
c) sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej na 

rozciąganie.

Pręty izolacyjne ekranu, z hakiem, manipulacyjne, 
tyczki pomiarowe oraz drążek rozpylający:
a) oględziny,
b) sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej przy 

napięciu przemiennym.

Izolacyjne kładki robocze, żurawiki oraz wieszaki 
łańcuchów izolatorowych:
a) oględziny,
b) sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej przy 

napięciu przemiennym,
c) sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej kom-

pletnego układu sprzętu na obciążenia o charak-
terze wynikającym z funkcji układu.

Inny sprzęt wspomagający i uzupełniający:
a) oględziny,
b) sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej zgodnie 

z wymaganiami funkcyjnymi.

Sprzęt pomocniczy stanowią m.in.:
 wciągnik hydrauliczny do przejmowania ciężaru 

przewodów, 
 agregat prądotwórczy,
 wciągarka bębnowa,
 krzesełko monterskie,
 wciągnik śrubowy,
 uchwyty poprzecznikowy, 
 przedłużacz poprzecznika słupowego,
 uchwyt poprzecznikowy drabiny lub krzesełka,
 podest roboczy,
 wyrównywacze potencjałów, 
 łańcuchy przedłużające,
 linka z łańcuchem,
 zestaw do wygrodzenia miejsca pracy (stojak na 

drążki, plandeka itp.),
 blok linowy,
 knagi do mocowania lin,
 uchwyty orczykowe przewodu wiązkowego.

Wymagania dla sprzętu do PPN 
na podstawie norm ustanowionych w Polsce

Prace pod napięciem to jeden ze sposobów prowa-
dzenia zadań eksploatacyjnych określony w Rozpo-
rządzeniu Ministra Gospodarki dotyczącym BHP przy 
eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycz-
nych z dnia 17 września 1999 r. w sprawie BHP przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych.

Prace pod napięciem wg wymienionego rozpo-
rządzenia można jedynie wykonywać „…w oparciu 
o właściwą technologię pracy i przy zastosowaniu 
wymaganych narzędzi i środków ochronnych, okre-
ślonych w instrukcji wykonywania tych prac”.

W Polsce ustanowiono normy precyzujące wyma-
gania dla sprzętu i wyposażenia do pracy pod napię-
ciem na urządzeniach wysokiego napięcia. Normy 
te są zbieżne z normami międzynarodowymi i iden-
tyczne z normami europejskimi. Poza normami do-
tyczącymi prac pod napięciem ustanowiono w Polsce 
normy dotyczące wyposażenia spełniającego funkcje 
mechaniczne, określające wymagania mechaniczne 
dla wyposażenia, którego eksploatacja nadzorowana 
jest przez Urząd Dozoru Technicznego.
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Pracodawca określając warunki BHP obowiązujące 
przy realizacji prac pod napięciem może wskazać nor-
my, których wymagania musi spełnić sprzęt służący 
do wykonywania pracy. Normy te przy tych pracach 
u tego pracodawcy stają się obowiązkowe.

Pracodawca prowadzący eksploatacje urządzeń 
elektroenergetycznych pod napięciem powinien okre-
ślić zasady bezpiecznej pracy podczas ich wykony-
wania w wydanej przez siebie instrukcji. Instrukcja 
ta poza zasadami bezpiecznej organizacji i właściwej 
technologii wykonywania prac pod napięciem po-
winna określać sprzęt i wyposażenie niezbędne do 
tych prac. Określenie sprzętu i wyposażenia oznacza 
sprecyzowanie jego cech, zasad użytkowania oraz 
kontroli.

Praktyczne wskazówki 
do oględzin sprzętu

Warunki techniczne określają stan sprzętu do-
puszczonego do eksploatacji, który ocenia się przez 
oględziny, przy zwróceniu szczególnej uwagi na okre-
ślone cechy dla wybranych, wymienionych poniżej 
kilku grup sprzętu.

Oględziny wymagają sprawdzenia nieuzbrojonym 
okiem cechowania, stanu technicznego sprzętu oraz  
w przypadku układów wyposażenia ich komplet- 
ności.

Liny izolacyjne – nie mogą występować na ich 
powierzchni zabrudzenia, widoczne zmiany zabar-
wienia liny oraz zerwania włókien w pokrętkach 
(liny izolacyjne składają się z trzech pokrętek). 
Dopuszcza się zerwane dwu włókien w pokrętce lub 
sześciu włókien w zewnętrznej warstwie pokrętek 
na długości 0,5 m liny.

Elementy izolacyjne sztywne – nie mogą być 
zabrudzone oraz nie mogą występować na ich po-
wierzchni rysy i zadrapania głębsze niż powłoka 
lakieru. Sumaryczna dopuszczalna długość takich 
zadrapań liczona wzdłuż osi drążka nie może prze-
kroczyć 5% odstępu izolacyjnego dla danego napię-
cia znamionowego, to znaczy 12,5 cm dla napięcia 
400 kV oraz 8 cm dla napięcia 220 kV. Zadrapania 
powierzchni w jednym miejscu w kierunku wzdłuż-
nym drążka, bez uszkodzenia struktury laminatu 
nie mogą przekroczyć 10 cm dla 400 kV oraz 6 cm 
dla napięcia 220 kV.

Szczeble drabin izolacyjnych – nie mogą być 
obluzowane, a połączenie ich z pobocznicą drabiny 
zarysowane.

Okucia metalowe drążków – nie mogą być oblu-
zowane, a ich połączenie z drążkami zarysowane, 
nie mogą występować żadne pęknięcia w tych po-
łączeniach.

Części metalowe – nie mogą być w żadnym 
stopniu odkształcone, pęknięte i zużyte w sposób 
mogący zmniejszyć ich wytrzymałość mechaniczną. 
Połączenia spawane na tych częściach nie mogą być 

Rys. 12. Użycie drążka do dokręcania i blokowania 
połączenia śrubowego (u góry) oraz zastosowanie 

drążków do wykręcania śrub z otworów wlewowych 
w głowicach kablowych 3Gow w celu uzupełnienia 

impregnatu

uszkodzone mechanicznie, pęknięte lub mocno sko-
rodowane. Ze względu na trudne określenie wpływu 
korozji na wytrzymałość mechaniczną nie dopuszcza 
się do użycia elementów metalowych silnie skorodo-
wanych.

Asortyment prezentowanego w wykładzie sprzętu 
zezwala na: wymianę izolacji na słupach przeloto-
wych i mocnych, pracę na przewodach w przęśle na 
liniach do 400 kV, a także pracę na stacjach przy 
odnawianiu silikonowych powłok izolatorowych.

Przykłady zastosowań sprzętu

Indywidualne i zbiorowe środki ochronne stoso- 
wane podczas prac pod napięciem zostaną omówione 
w odrębnym wykładzie Akademii Energetyki.
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