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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot WTO. Przedmiotem WTO są wymagania i badania dotyczące drążka izolacyj-
nego typu: DI-110-B-DC; 

  Drążki takie przeznaczone są do obsługi elektroenergetycznych urządzeń wysokiego napię-
cia stałego. Służą one do ochrony przed porażeniem elektrycznym osób obsługujących, 
przez odizolowanie ich od części urządzeń znajdujących się pod napięciem. 

1.2. Zakres stosowania WTO. Niniejsze WTO wraz z dokumentacją techniczną drążków izo-
lacyjnych DI-110-B-DC mają zastosowanie w badaniach odbiorczych i ocenie jakości wy-
robu. 

1.3. Określenia. 
1.3.1. Drążek izolacyjny DI-110-B-DC -  narzędzie wykonane zasadniczo z materiału izolacyj-

nego w kształcie rury wyposażone w głowicę drążka UDI. 
1.3.2. Głowica drążka UDI - element konstrukcyjny drążka izolacyjnego (umieszczany w jego 

górnej części) z mechanizmem pozwalającym w łatwy i pewny sposób mocować określone 
elementy robocze np: wskaźnik, chwytak, zaczep manewrowy. 

1.3.3. Pozostałe określenia wg PN-EN 60832-1:2010, PN-EN 60855:1999 oraz PN-EN 
61230:2011.

 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE DRĄŻKA DI-110-B-DC 
 

2.1. Drążek izolacyjny DI-110-B-DC powinien spełniać wymagania analogiczne jak drążek 
UDI-110-B, które zostały określone w warunkach technicznych WTO-4/01. 

 
 

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT. 
 

3.1. Pakowanie. Każdy drążek izolacyjny powinien być zapakowany w pokrowiec z tkaniny 
powlekanej chroniący go przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem po-
wierzchni izolacyjnej podczas przechowywania i transportu. 

3.2. Przechowywanie. Drążek należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w 
miejscach suchych i nienasłonecznionych. 

3.3. Transport. Drążek podczas transportu należy zabezpieczyć przed działaniem wilgoci i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

4. BADANIA DR ĄŻKA DI-110-B-DC. 
 

4.1. Drążek DI-110-B-DC przechodzi takie same badania jak drążek UDI-110-B, na zasadach 
opisanych w warunkach technicznych WTO-4/01.   
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Normy związane: 
PN-EN 60832-1:2010 Prace pod napięciem. Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne. Część 1: Drążki izolacyjne(oryg.). 
PN-EN 60855:1999 Rury izolacyjne wypełnione pianką i pręty pełne do prac pod napięciem. 
PN-EN 61230:2011 Prace pod napięciem. Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania. 
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