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INSTRUKCJA U YTKOWANIA
SEGMENT IZOLACYJNY DRABINY DO S UPÓW typ SI-22
I. ZASTOSOWANIE
Segment izolacyjny typ SI-22 przeznaczony jest do wykonywania prac pod napi ciem
na s upach energetycznych. Mo e by wykorzystany jako ostatni cz on drabin aluminiowych
do s upów (DRS-1, DRN-22), albo do zmontowania drabiny izolacyjnej w ca o ci z o onej
z segmentów SI-22.
II.BUDOWA
Segment izolacyjny SI-22 (rys.1.) wykonany jest z profili szk oepoksydowych wype nionych
piank poliuretanow . Szczeble (1) z bocznicami (2) po czone s za pomoc klejenia.
Bocznice zako czone s okuciami. Okucia dolne (6) umo liwiaj nasadzenie segmentu
izolacyjnego na prz s o drabiny do s upów (DRS-1, DRN-22) lub na segment izolacyjny SI-22.
Segment posiada dystansownik izolacyjny (3) o kszta cie zapewniaj cym prawid owe ustawienie go wzgl dem s upa o dowolnym przekroju (okr gly, prostok tny, wielok tny). W celu
u atwienia transportu dystansownik jest sk adany. Szybkie przymocowanie segmentu do
s upa dokonuje si za pomoc liny (4) opasuj cej s up i napinanej mechanizmem korbowym
(5). Szczeble maj powierzchni antypo lizgow zapewniaj c pewne uchwycenie d oni
i stanowi ce bezpieczne oparcie dla stóp.
III.SPOSÓB U YTKOWANIA
Wysoko drabiny z segmentem izolacyjnym mo na ustali dobieraj c odpowiednio
prz s a drabiny do s upów i montuj c je w sposób przedstawiony na rys.2.
Monta drabiny przeprowadzi zgodnie z INSTRUKCJ U YTKOWANIA DRABINY DO
S UPÓW typ DRS-1 (DRN-22). Monta segmentu izolacyjnego dokonuje si identycznie
jak prz se drabiny aluminiowej.
Inn mo liwo ustalenia wysoko ci drabiny z segmentem izolacyjnym przedstawia rys.3.
Chc c skorygowa wysoko drabiny nale y kolejno poluzowa lin mocuj c segmentu
izolacyjnego, potem prz s a górnego drabiny aluminiowej, a nast pnie podnie lub opu ci
prz s o górne wraz z segmentem izolacyjnym na dan wysoko . Po ustaleniu wysoko ci
ponownie nale y napi liny mocuj ce prz s a górnego i segmentu izolacyjnego
Drabin z samych segmentów izolacyjnych uzyskujemy montuj c kolejne segmenty izolacyjne jeden na drugim tak samo jak drabin aluminiow DRS-1 (DRN-22).
Na czas przechowywania i transportu segment izolacyjny nale y umie ci w pokrowcu w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem.
Przed ka dorazowym u yciem segmentu izolacyjnego nale y dokona
sprawdzenia wa no ci bada wytrzyma o ci elektrycznej (tabliczka informacyjna na
segmencie)
oraz przeprowadzi ogl dziny.
Segment nie powinien by odkszta cony mechanicznie, nie powinno by widocznych uszkodze po cze szczebli z pobocznicami oraz dystansownika i systemu mocuj cego.
Powierzchnia pobocznic powinna by czysta, nie powinny by widoczne p kni cia, zarysowania i cie ki zanieczyszcze mog ce przewodzi pr d.

IV.BADANIA OKRESOWE
Badania okresowe wytrzyma o ci elektrycznej nale y przeprowadza nie rzadziej
ni 1 raz na 2 lata. Po ka dej próbie okresowej na powierzchni segmentu powinna
by trwale naniesiona data wa no ci badania oraz znak firmy przeprowadzaj cej
badanie.
Dystansownik oraz system mocuj cy powinny by na czas badania zdemontowane.
Elektrody o szeroko ci co najmniej 50mm nale y zak ada na szczeble w taki
sposób, aby przylega y one do bocznicy.

min.50mm

Napi cie probiercze przemienne 50Hz nale y przyk ada pomi dzy kolejne s siaduj ce
ze sob szczeble zwi kszaj c do warto ci maksymalnej Um=28 kV z szybko ci 1 kV/s.
Czas przy o enia napi cia probierczego Um wynosi 1 minut .
Badanie nale y przeprowadzi dla ka dej pary szczebli w zetkni ciu z ka d pobocznic .
Badanie nale y uzna za pozytywne, gdy nie wyst pi przebicia, wy adowania elektryczne
lub odczuwalny wzrost temperatury cz ci badanych.

