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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do kompensacji zmian długości sieci trakcyjnej, kabli 

zasilających lub lin nośnych, ponieważ konfiguracja sieci trakcyjnej nie jest stała, a jest zależna od 

temperatury otoczenia. 

Znane i stosowane są różne systemy kompensowania zmian długości kabli w wyniku zmian 

temperatury. 

Jeden z nich jest tworzony przez przeciwważenie i polega na połączeniu jednego końca kabla 

za pomocą krążków z obciążnikiem, gdzie grawitacyjnie wywołuje siłę naprężającą na kabel. W tym 

systemie naprężenie kabla pozostaje niezmienione gdy zmienia się długość kabla, ponieważ zainsta-

lowany obciążnik jest niezmienny. System ten ma podstawową wadę ponieważ wymaga zajmowania 

dużego obszaru, a np. w tunelach w których bardzo często nie jest możliwe zapewnienie odpowied-

nich wnęk, oraz wysoki koszt instalacji. 

Kolejnym znanym rozwiązaniem jest zastosowanie kompensatora gazowego, gdzie jeden ko-

niec kabla jest połączony do urządzenia, które zawiera jednostkę sprężynującą/tłumiącą ze sprężo-

nym gazem, najczęściej azotem, natomiast urządzenie zapewnia zasadniczo stałe obciążenie. 

Do wad tego rozwiązania należy zaliczyć zjawisko strat gazu w urządzeniu, co powoduje ko-

nieczność ciągłego monitoringu i konserwacji a koszt urządzenia jest też wysoki. 

Znany jest system kompensujący oparty na prostym kompensatorze sprężynowym. System ten 

wykorzystuje sprężynę helikalną, która tłumi efekty mechaniczne powodowane przez wydłużanie lub 

kurczenie się kabla, ale nie może utrzymać stałego naciągu kabla, co wynika z charakterystyki sprę-

żyny, zmieniającej obciążenie proporcjonalne do suwu. 

W zgłoszeniu WO 98/21794A element przeciwstawny jest tworzony przez sprężynę helikalną, 

która w połączeniu z kablem za pomocą środków naprężających, z jednym lub wieloma krążkami 

o zmiennym promieniu, dla przekształcenia reakcji sprężystej sprężyny helikalnej jest zwykle zmienna  

w funkcji zmian długości, na zasadzie stałego naprężenia przyłożonego do kabla, który ma być naprężony. 

Znane jest z europejskiego opisu patentowego EP 2 066 523 B1 urządzenie do kompensowa-

nia różnic w długości przewodów napiętych, z zasadniczo stałym naprężeniem, zawierający element 

kontrastu, które jest przeznaczone do umieszczenia pomiędzy jednym końcem naprężonego kabla 

i elementu mocującego i jest przystosowany do generowania reakcji sprężystej, która może zmieniać 

się w zależności od zmienności długości kabla. Urządzenie zawiera środki łączące dla łączenia ele-

mentu kontrastu do przewodu, które są przystosowane do konwersji reakcji oporowej elementu kon-

trastu na zasadniczo stałe naprężenie przyłożone do kabla, niezależnie od jego długości, w ciągu 

zadanego zakresu zmian długości elementu kontrastu są utworzone przez co najmniej jedną spiralę 

sprężyny, a środki łączące są korzystnie utworzone przez co najmniej jeden krążek o zmiennym pro-

mieniu. Krążek zmiennym promieniu jest połączony do sprężyny spiralnej która jest zaopatrzona 

w co najmniej jeden zwój i połączona do kabla, podlegającego naprężaniu. Przedstawione rozwiąza-

nie charakteryzuje się wysokim kosztem i zawodzi w przypadkach znacznego wydłużenia kabli sieci 

trakcyjnej. 

Celem wynalazku jest opracowanie prostej konstrukcji urządzenia kompensacyjnego zapewnia-

jącej kompensację znacznych wydłużeń kabla sieci trakcyjnej i jednocześnie charakteryzującego się 

niższym kosztem w stosunku do znanych stosowanych urządzeń. 

Urządzenie do kompensacji zmian długości sieci trakcyjnej, według wynalazku, zawierające ze-

spół naprężający przeciwdziałający skutkom zmian długości kabla oraz obrotowy krążek o zmiennym 

promieniu charakteryzuje się tym, że zespół naprężający, osadzony obrotowo na jarzmie, zawiera co 

najmniej jeden element sprężysty w postaci sprężystego wałka skrętnego z przekładnią lub jedną 

sprężynę skrętną i co najmniej jedną krzywkę z linką stalową osadzone na osi, zamocowanej w skraj-

nych ramionach, przy czym sprężyna skrętna mocowana jest z obu stron w gniazdach każdego zabie-

raka za pośrednictwem klina. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że zespół naprężający, osadzony obro-

towo na jarzmie, zawiera dwa sprężyste wałki skrętne osadzone pionowo w tulejach zabierakowych 

od góry i zamocowane od dołu na dolnym wsporniku. Na każdym wałku osadzona jest krzywka z cię-

gnem połączonym z przekładnią w której usytuowana jest stalowa linka, natomiast do belki zamoco-

wane są równolegle wspornik górny i wspornik dolny z odciągiem wspornika. 

Urządzenie z zespołem naprężającym, osadzony obrotowo na jarzmie, zawiera dwie sprężyny 

skrętne osadzone na osi usytuowanej w pionowym wsporniku, między sprężynami na osi osadzona 
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jest tuleja spinająca gniazda środkowe z klinami, na których mocowane są prostoliniowe odcinki koń-

ców wewnętrznych sprężyn, natomiast prostoliniowe odcinki zewnętrznych końców sprężyn skrętnych 

umieszczone są w gniazdach zabieraków i unieruchomione klinami, przy czym na tarczy każdego 

z dwóch zabieraków usytuowana jest krzywka z cięgnem mocowana do osi za pomocą śrub, przy 

czym końce cięgien połączone są z orczykiem do którego zamocowana jest linka stalowa. 

Urządzenie zawierające wałki skrętne, pracujące w przeciwnych kierunkach eliminuje występo-

wanie momentu skręcającego słup a ponadto pozwala na wstępne naprężenie kabla sieci trakcyjnej. 

Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w przykładzie wykonania na załączonym rysunku, 

gdzie fig. 1 przedstawia urządzenie z jedną sprężyną skrętną w widoku z boku, fig. 2 – przedstawia 

urządzenie z jedną sprężyną skrętną w widoku z góry, fig. 3 – urządzenie z jedną sprężyną w widoku 

perspektywicznym poszczególnych elementów składowych, fig. 4 przedstawia urządzenie z dwoma 

sprężynami w widoku z boku, fig. 5 – przedstawia urządzenie z dwoma sprężynami skrętnymi w wido-

ku z góry, fig. 6 – przedstawia urządzenie z dwoma sprężynami skrętnymi w widoku perspektywicz-

nym, fig. 7 – urządzenie z dwoma sprężynami skrętnymi w widoku perspektywicznym poszczególnych 

elementów składowych, fig. 8 – przedstawia urządzenie z dwoma wałkami skrętnymi a) – w widoku 

z boku, b) – w widoku z góry, fig. 9 – przedstawia urządzenie z dwoma wałkami skrętnymi w widoku 

perspektywicznym. 

Urządzenie do kompensacji zmian długości sieci trakcyjnej mocowane jest za pośrednictwem 

jarzma 1 do słupa 14 kotwowego. 

Urządzenie zawiera zespół naprężający usytuowany między jednym końcem naprężonego ka-

bla do którego zamocowany jest koniec linki 11 a jarzmem 1 osadzonym na słupie 14. Zespół naprę-

żający generuje reakcję sprężystą, która zmienia się w funkcji zmian długości kabla. Zgodnie z wyna-

lazkiem urządzenie zawiera jarzmo 1 zamocowane na słupie 14, natomiast na jarzmie 1, za pośred-

nictwem dwóch przegubów górnego 19 i dolnego 19', osadzony jest obrotowo zespół naprężający 

zawierający belkę wsporczą 3 do której zamocowane są ramiona 8 i 8' w których osadzona jest oś 7. 

Na osi 7 osadzone są przy ramionach 8 i 8' dwa zabieraki 4 z gniazdami 24, w których za po-

mocą klinów 2, osadzona jest sprężyna skrętna 6. Przy jednym z zabieraków 4, na osi 7, osadzona 

jest obrotowo krzywka 10 z linką stalową 11, co zostało przedstawione na fig. 1, 2, 3 i 4. 

Kolejnym przykładem wykonania, według wynalazku, jest urządzenie do kompensacji zmian 

długości kabla sieci trakcyjnej zawierające dwie sprężyny skrętne 6, co przedstawiono na fig. 5, 6, 

7 i 8. Urządzenie zawiera zespół naprężający usytuowany między jednym końcem naprężonego kabla 

do którego zamocowany jest koniec linki 11 a jarzmem 1 osadzonym na słupie 14. Zespół naprężający 

generuje reakcję sprężystą, która zmienia się w funkcji zmian długości kabla. Zgodnie z wynalazkiem 

urządzenie zawiera jarzmo 1 zamocowane na słupie 14, natomiast na jarzmie 1, za pośrednictwem 

dwóch przegubów górnego 19 i dolnego 19', osadzony jest obrotowo zespół naprężający. Zespół na-

prężający zawiera belkę wsporczą 3 do której zamocowany jest pionowy wspornik 20 w którym 

umieszczona jest oś 7. Na osi 7 osadzona jest tuleja spinająca 21 z gniazdami środkowymi 22 w któ-

rych osadzone są końce obu sprężyn skrętnych 6 za pomocą klinów 2. Drugi koniec każdej sprężyny 

skrętnej 6 osadzony jest w gnieździe 24 zabieraka 4 za pośrednictwem klina 2, przy czym zabieraki 

osadzone są na osi 7. Na każdym z końców osi 7 zamocowana jest, za pomocą śrub 12 krzywka 10 

z cięgnem 9. Natomiast końce obu cięgien 9 zamocowane są do orczyka 23, do którego zamocowana 

jest linka stalowa 11, której koniec połączony jest z kablem jezdnym sieci trakcyjnej. 

Następnym przykładem wykonania urządzenia według wynalazku jest urządzenie do kompen-

sacji zmian długości kabla sieci trakcyjnej zawierające dwa wałki skrętne 5, co przedstawiono 

na fig. 9. Urządzenie zawiera zespół naprężający usytuowany między jednym końcem naprężonego 

kabla do którego zamocowany jest koniec linki 11 a jarzmem 1 osadzonym na słupie 14. Zespół na-

prężający generuje reakcję sprężystą, która zmienia się w funkcji zmian długości kabla. Zgodnie 

z wynalazkiem urządzenie zawiera jarzmo 1 zamocowane na słupie 14, natomiast na jarzmie 1, za 

pośrednictwem dwóch przegubów górnego 19 i dolnego 19', osadzony jest obrotowo zespół napręża-

jący. Zespół naprężający zawiera pionową belkę 3 do której zamocowany jest poziomy wspornik górny 

15 i poziomy wspornik dolny 17, których końce połączone są za pomocą odciągu wspornika 16. Na 

pionowej belce 3 zamocowane są po dwa górne elementy 25 z usytuowaną na każdym tuleją zabiera-

kową 18. Dwa sprężyste wałki skrętne 5 i 5', usytuowane pionowo, osadzone są w tulejach zabiera-

kowych 18. Na każdym wałku 5 i 5' osadzona jest poziomo krzywka 10 z cięgnem 9, poprzez tuleję 

zabierakową 18, które połączone są z przekładnią linowej 13. 
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W przekładni linowej 13 umieszczona jest linka stalowa 11 której jeden z końców zamocowany 

jest do zaczepu 27 usytuowanego na górnym wsporniku 15, natomiast drugi koniec linki stalowej 11 

mocowany jest do kabla jezdnego sieci trakcyjnej. Wałki 5 i 5' jednym końcem zabezpieczone są 

przed obrotem a drugim końcem osadzone są w tulejach zabierakowych 18. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Urządzenie do kompensacji zmian długości sieci trakcyjnej, z zasadniczo stałym napręże-

niem kabla, zawierające zespół naprężający przeciwdziałający skutkom zmian długości ka-

bla, usytuowany między końcem naprężonego kabla i elementem kotwiącym, wytwarzający 

reakcję sprężystą, zmienną w funkcji zmian długości naprężonego kabla, zawierający  

co najmniej jedną sprężynę spiralną i obrotowy krążek o zmiennym promieniu, znamienne 

tym, że zespół naprężający, osadzony obrotowo na jarzmie (1), zawiera co najmniej jeden 

element sprężysty w postaci sprężystego wałka skrętnego (5) z przekładnią (13) lub jedną 

sprężynę skrętną (6) i co najmniej jedną krzywkę (10) z linką stalową (11) osadzone na osi 

(7), zamocowanej w skrajnych ramionach (2), przy czym sprężyna skrętna (6) mocowana 

jest z obu stron w gniazdach (24) każdego zabieraka (4) za pośrednictwem klina (2). 

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że zespół naprężający, osadzony obrotowo 

na jarzmie (1), zawiera dwa sprężyste wałki skrętne (5) i (5’) osadzone pionowo w tulejach 

zabierakowych (18) od góry i zamocowane od dołu na dolnym wsporniku (17), a na każdym 

wałku (5) i (5’) osadzona jest krzywka (10) z cięgnem (9) połączonym z przekładnią (13) 

w której usytuowana jest stalowa linka (11), natomiast do belki (3) zamocowane są równole-

gle wspornik górny (15) i wspornik dolny (17) z odciągiem wspornika (16). 

3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że zespół naprężający, osadzony obrotowo 

na jarzmie (1), zawiera dwie sprężyny skrętne (6) osadzone na osi (7) usytuowanej w pio-

nowym wsporniku (20), między sprężynami (6) na osi (7) osadzona jest tuleja spinająca (21) 

i gniazda środkowe (22) z klinami (2), na których mocowane są prostoliniowe odcinki końców 

wewnętrznych sprężyn (6), natomiast prostoliniowe odcinki zewnętrznych końców sprężyn 

skrętnych (6) umieszczone są w gniazdach zabieraków (4) i unieruchomione klinami (2), 

przy czym na tarczy każdego z dwóch zabieraków (4) usytuowana jest krzywka (10) 

z cięgnem (9) mocowana do osi (7) za pomocą śrub (12) przy czym końce cięgien (2) połą-

czone są z orczykiem (23) do którego zamocowana jest linka stalowa (11). 
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Rysunki 
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