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Opis wynalazku 

Wynalazek dotyczy osprzętu trakcji elektrycznej w postaci układu podwieszeń kabli trakcji elek-

trycznej, zwłaszcza kolejowej, tramwajowej i/lub linii metra. Rozwiązanie według wynalazku znajduje 

zastosowanie w lądowym transporcie szynowym. 

Stan techniki 

W stanie techniki znane są powszechnie stosowane rozwiązania stanowiące osprzęt trakcji elek-

trycznych, zwłaszcza układy podwieszeń sieci trakcyjnej wykorzystujące w swej konstrukcji profile  

nośne, ukośniki, wysięgniki, uchwyty, izolatory, urządzenia naprężające o różnym schemacie wzajem-

nego usytuowania, służące do podtrzymywania przewodów kolejowych. 

Sieć jezdna jest jednym z podstawowych elementów składowych elektrycznego obwodu zasilania 

pojazdów kolejowych energią elektryczną. Wspólnie z siecią powrotną określana jest jako sieć trakcyjna. 

Sieć jezdna jest to zespól trzech lub czterech przewodów miedzianych połączonych elementami złącz-

nymi, tworząc przestrzenną konstrukcję zawieszoną ponad torami kolejowymi na słupach. Od jej właści-

wości mechanicznych i elektrycznych zależy w dużym stopniu jakość współpracy z odbierakami prądu 

lokomotyw. Właściwości sieci jezdnej istotne przy współpracy zależne są m.in. od naprężenia przewodów, 

geometrii konstrukcji, i zastosowanych materiałów w elementach podwieszenia i przewodzących prąd. 

Sieć trakcyjna w systemie prądu przemiennego w państwach Unii Europejskiej różni się wykona-

niem od sieci w Polsce. Podstawowym powodem występowania różnic jest stosowanie innego systemu 

zasilania trakcji, tj. systemu 2x25 kV AC lub 15 kV 16 2/3 Hz. Wyższe napięcia trakcyjne niż napięcie 

stosowane w kraju wynoszące 3 kV DC powodują obniżenie wartości prądów, a tym samym umożliwiają 

zmniejszenie przekroju poprzecznego sieci jezdnej przez wyeliminowanie jednego z dwóch przewodów 

jezdnych. W konsekwencji sieć jest lżejsza niż w systemie 3 kV DC i możliwe staje się zastosowanie 

osprzętu podwieszeniowego o mniejszej masie przy zachowaniu zbliżonego kształtu zewnętrznego. 

Do produkcji tych elementów w szerszym zakresie stosuje się stopy na bazie aluminium. Materiałem 

licznie stosowanym pozostaje nadal stal ocynkowana lub nierdzewna oraz brąz. 

W konstrukcji podwieszenia sieci jezdnych wykorzystywane są kształtowniki lub rury ze stopów 

aluminium jako ukośniki, wysięgniki pomocnicze lub ramiona odciągowe. Również uchwyty do słupów 

wykonywane są też ze stopu aluminium. Elementy osprzętu ze stopów aluminium są trwałe, nie wyma-

gają prac konserwacyjnych, mogą być eksploatowane w każdych warunkach atmosferycznych. Szcze-

gólnie przydatne są aluminiowe ramiona odciągowe, które opierają się na przewodach jezdnych. 

Ich mniejsza masa, w porównaniu do ramion ze stali, nie powoduje sztywnych punktów na przewodach, 

bardzo niekorzystnych dla współpracy z pantografami jadących pojazdów szynowych. 

Z amerykańskiego zgłoszenia patentowego nr US4679672A znany jest system podwieszeń trak-

cyjnych, którego konstrukcja składa się z pary elementów o przekroju okrągłym, kształcie rurowym, wy-

chodzących od konstrukcji wsporczej przymocowanych do niej zespołem izolatorów i uchwytów. Górny 

element konstrukcji odchodzi od konstrukcji wsporczej pod kątem prostym, stanowiąc jednocześnie profil 

nośny, dolny element odchodzi od konstrukcji wsporczej pod kątem ostrym w kierunku profilu nośnego. 

Od dolnego elementu równolegle do głównego profilu konstrukcji odchodzi ramię wysięgowe złożone 

z jednej bądź dwóch części, które wychodzą pod kątem ostrym do ramion odciągowych. Przedstawiona 

konstrukcja poprzez zastosowanie liny odciągowej eliminuje powstawanie ruchu obrotowego elementu 

wynikającego z niesymetryczności obciążeń pochodzących z podwieszonego przewodu jezdnego. 

Z kolei z międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr WO2010136955 znane jest rozwiązanie 

przedstawiające odrębny schemat omawianej konstrukcji wsporczej. Przewiduje on profil główny zwany 

członem poprzecznym z wzdłużnym wycięciem na całej jego długości, tworząc profil w kształcie litery „U”. 

Kształt ten daje możliwość mocowania izolatorów i zaczepów. Człon poprzeczny zawiera elementy przy-

łączeniowe i przymocowany jest do konstrukcji wsporczej przy pomocy specjalnych urządzeń kotwiczą-

cych. Cała konstrukcja tworzy układ zbliżony do trójkąta. 

Pomimo obecnych w stanie techniki rozwiązań, wciąż dąży się do opracowania konstrukcji 

o prostszej w montażu budowie, mniejszej masie, z wykorzystaniem materiałów nowej generacji, a przy 

tym porównywalnej lub lepszej nośności oraz łatwiejszej obsługi. Pomimo zastosowania ograniczonej 

ilości poszczególnych elementów składowych konstrukcji, przedstawione rozwiązania nie przenoszą 

wystarczających naprężeń sieci. Dodatkowo przy zastosowaniu okrągłych profili konstrukcji wsporczej 

nieuniknionym stają się problemy związane z montażem, demontażem poszczególnych elementów 

a zwłaszcza z regulacją ich położenia. 
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Dodatkowo należy zauważyć, że materiały konstrukcyjne metalowe stosowane do produkcji ele-

mentów urządzeń naprężających sieci trakcyjne muszą się charakteryzować dużą odpornością korozyjną 

na warunki atmosferyczne, nie podlegać zjawisku pełzania materiału pod wpływem sił naciągu sieci, ich 

obróbka mechaniczna nie powinna być uciążliwa oraz ich koszt produkcji powinien być jak najmniejszy. 

Celem wynalazku jest opracowanie alternatywnej konstrukcji układu podwieszeń kabli trakcji 

elektrycznej, który cechuje łatwiejszy montaż oraz możliwość dogodnej regulacji poszczególnych jej 

elementów, mniejsza masa przy jednoczesnej poprawie nośności konstrukcji poprzez zastosowanie 

materiałów nowej generacji. Układ powinien też zapewniać dodatkowo wysoką odporność na korozję. 

W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano rozwiązanie w postaci układu podwieszeń sieci 

trakcyjnej, które pozwoliło na zmniejszenie masy całego układu elementów, umożliwiło jednocześnie 

przeniesienie większego zakresu obciążeń, wykazując niższy zakres występujących w całej konstrukcji 

naprężeń w rzeczywistych warunkach pracy, oraz ułatwiło montaż poszczególnych elementów poprzez 

zastosowanie jednolitej konstrukcji profili jak i zastosowanie specjalnego zespołu uchwytów mocujących 

i zaczepów. Rozwiązanie według wynalazku przewiduje zastosowanie jako materiału bazowego stopu 

aluminium, który oprócz wysokich własności wytrzymałościowych odznacza się również wysoką odpor-

nością korozyjną. Prace badawcze dotyczyły poszukiwania nowego typu profili utrzymujących sieć trak-

cyjną nad torem, jak również konstrukcji elementów uchwytów, mocowań i osprzętu towarzyszącego. 

Jednym z ważniejszych problemów do rozwiązania było opracowanie optymalnego z punktu widzenia 

nośności, sztywności i względów ekonomicznych profilu głównego. 

Szczegółowy opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest układ podwieszeń kabli trakcji elektrycznej, zwłaszcza kolejowych, 

tramwajowych i/lub linii metra, zawierający profil nośny z przyłączonym wysięgiem pomocniczym oraz  

odciąg, przy czym profil nośny oraz odciąg przyłączone są do elementu konstrukcyjnego za pomocą izola-

torów i uchwytów charakteryzujący się tym, że do profilu nośnego przyłączony jest dodatkowo ukośnik pod 

kątem co najmniej 90°, do którego przyłączony jest odciąg łączący ukośnik z elementem konstrukcyjnym. 

Korzystnie, gdy dodatkowo do ukośnika przyłączony jest ruchomy zaczep liny nośnej. 

Równie korzystnie, gdy ukośnik z profilem głównym połączony jest ruchomym zaczepem. 

Korzystnie, gdy ukośnik z odciągiem połączony jest ruchomym zaczepem. 

Także korzystnie, gdy do profilu nośnego przyłączony jest ruchomym zaczepem wysięg pomoc-

niczy, przy czym wysięg pomocniczy w stosunku do profilu nośnego umieszczony jest pod kątem pro-

stym lub rozwartym będąc skierowany na zewnątrz od konstrukcji wsporczej lub pod kątem ostrym  

będąc skierowany do konstrukcji wsporczej. 

Korzystnie, gdy do wysięgu pomocniczego przyłączone jest również ruchomym zaczepem ramię 

odciągowe. 

Szczególnie korzystnie, gdy zaczep składa się z dwóch przeciwnych w stosunku do siebie  

T-kształtnych elementów połączonych ze sobą, zwłaszcza śrubowo. 

Równie korzystnie, gdy profil nośny i/lub ukośnik, i/lub wysięg pomocniczy mają przekrój  

poprzeczny przynajmniej jednej komory zbliżony do elipsy, koła, trójkąta, prostokąta, kwadratu bądź 

trapezu z lub bez zaokrąglonych rogów. Szczególnie korzystnie, gdy przekrój poprzeczny profilu zbli-

żony jest do prostokąta z zaokrąglonymi rogami, posiadający 7 komór, przy czym komora centralna 

ma kształt zbliżony do elipsy, a po trzy komory o kształcie zbliżonym to trapezów znajdują się w pobliżu 

krótszych boków prostokąta, natomiast dłuższe boki prostokąta tworzą T-kształtne wgłębienia pasujące 

do zaczepów (7, 8, 9, 13, 16). 

Tego rodzaju konstrukcja zaczepów umożliwia ich dogodny serwis oraz umożliwia ich dowolną 

zmianę dostosowującą układ podwieszeń sieci trakcyjnej według wynalazku do skrajnych warunków pogo-

dowych. Kształt zaczepów dopasowany jest kształtem do kształtu profilu. Umożliwia to ślizgowe przesuwa-

nie zaczepów długości poszczególnych profili konstrukcyjnych i ich zablokowanie w wybranym miejscu. 

Zaczepy połączone są z innymi elementami konstrukcyjnymi połączeniami spawanymi i/lub śrubowymi. 

Także korzystnie, gdy profil nośny i/lub ukośnik, i/lub wysięg pomocniczy wykonane są ze stopu 

aluminium. Szczególnie korzystnie, gdy jako stop aluminium stosuje się stop serii 6082. 

Korzystnie, gdy element konstrukcyjny sieci trakcyjnej stanowi słup trakcyjny. 

Zaletą rozwiązania według wynalazku jest zwiększenie wytrzymałości konstrukcji ze względu 

na korzystniejszy rozkład naprężeń połączeń poszczególnych elementów konstrukcyjnych uzyskanych 

dzięki wprowadzeniu ukośnika oraz zastosowaniu korzystnego kształtu profilu konstrukcyjnego zbudo-

wanego ze stopu aluminium, co pozwoli zachować jednocześnie wysoką odporność korozyjną. Inną 

zaletą układu według wynalazku jest zastosowanie licznych ruchomych zaczepów, które tworzą system 
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połączeń konstrukcji z możliwością regulacji odległości i/lub wysokości poszczególnych elementów.  

Ruchome zaczepy umożliwiają łatwiejsze prowadzenie prac serwisowych oraz możliwość dostosowania 

elementów konstrukcyjnych do zmieniających się np. wymiarów liny nośnej pod wpływem skrajnych 

warunków atmosferycznych, przy użyciu jednego klucza. 

Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w przykładach wykonania oraz na załączonym  

rysunku, niebędącym jednak ograniczeniem zakresu zgłoszenia, na którym: 

fig. 1 ilustruje ogólną konstrukcję układu podwieszeń kabli trakcji elektrycznej według pierwszego 

przykładu wykonania, 

fig. 2 ilustruje przykładowe wykonanie elementu połączenia profilu głównego z ukośnikiem oraz pro-

filu głównego z wysięgiem, 

fig. 3 ilustruje przykładowe wykonanie elementu połączenia ukośnik – odciąg, 

fig. 4 ilustruje przykładowe wykonanie elementu połączenia wysięg – ramię odciągowe, 

fig. 5 ilustruje przykładowe wykonanie elementu połączenia ukośnik – lina nośna, 

fig. 6 ilustruje szczegółowe wymiary przekroju poprzecznego przez elementy układu podwieszeń  

według przykładów wykonania wynalazku, 

fig. 7 ilustruje przekrój poprzeczny przez element zaczepowy pasujący do profilu poszczególnych ele-

mentów układu podwieszeń zilustrowanych na fig. 1–5, 

fig. 8 ilustruje ogólną konstrukcję układu podwieszeń kabli trakcji elektrycznej według drugiego przy-

kładu wykonania, 

fig. 9 ilustruje rozkład naprężeń układu według drugiego przykładu wykonania, 

fig. 10 ilustruje współczynnik bezpieczeństwa układu według drugiego przykładu wykonania, 

fig. 11 ilustruje podstawowe wymiary poszczególnych elementów układu według wynalazku dla pierw-

szego i drugiego przykładu wykonania. 

P r z y k ł a d  1 

Budowa układu podwieszeń kabli trakcji elektrycznej 

Przykład wykonania układu podwieszeń kabli trakcji elektrycznej według wynalazku, który został 

zilustrowany na fig. 1, obejmuje główny profil nośny 1, ukośnik 2, wysięg pomocniczy 3 oraz odciąg 4. 

Profil nośny 1 i odciąg 4 przymocowane są do konstrukcji wsporczej 10. Do profilu nośnego 1 przymoco-

wany jest pod kątem 110° ukośnik 2 oraz w pobliżu wolnego końca profilu nośnego 1 umieszczony jest 

wysięg pomocniczy 3 skierowany w przeciwnym kierunku w stosunku do ukośnika 2. Umiejscowienie kon-

strukcji ukośnika 2 wymusza zastosowanie odciągu 4 przymocowanego w środkowej części ukośnika 2. 

Poszczególne elementy układu podwieszeń kabli trakcji elektrycznej połączone są ze sobą  

zaczepami 7, 8, 9, 13, 16, które składają się z dwóch części zilustrowanych na fig. 7 połączonych 

ze sobą dwoma śrubami. Profil nośny 1 połączony jest z ukośnikiem 2 zaczepem 8 i dodatkowo spięty 

śrubami, który pozwala na dowolne przesuwanie pozycji ukośnika 2 wzdłuż profilu nośnego 1. Zaczep 8, 

zilustrowany na fig. 2, został przyspawany do ukośnika 2. Z kolei zilustrowany na fig. 3 zaczep 7 został 

przymocowany do odciągu 4 połączeniem śrubowym. Wysięg pomocniczy 3 został przyspawany do 

zaczepu 9, który na zasadzie połączenia ślizgowego może być dowolnie przesuwany wzdłuż profilu 

głównego 1. W pierwszym przykładzie wykonania wysięg pomocniczy 3 znajduje się w pobliżu wolnego 

końca profilu głównego 1. Zaczep 13 zawiera uchwyt, do którego przymocowana jest lina nośna 14. 

Natomiast do wysięgu pomocniczego 3 przymocowane jest ramię odciągowe 15. 

W przykładzie wykonania układu podwieszeń kabli trakcji energetycznej według wynalazku profil 

nośny 1 oraz odciąg 4 zostały przymocowane do konstrukcji wsporczej 10 za pomocą izolatorów trak-

cyjnych 5, 6. 

Profil nośny 1, ukośnik 2 oraz wysięg pomocniczy 3 wykonane zostały ze stopu aluminium serii 

6082 i posiadają jednakowy profil przekroju poprzecznego zilustrowany na fig. 6. Zastosowanie stopu 

aluminium powoduje zwiększenie odporności poszczególnych elementów układu na korozję oraz za-

pewnia dobrą wytrzymałość. Przeprowadzone testy wykazały, że wytrzymałość na rozciągnie elemen-

tów układu wykonanych z stopu aluminium serii 6082 wynosi 340 MPa. 

P r z y k ł a d  2 

Budowa układu podwieszeń kabli trakcji elektrycznej 

Drugi przykład układu podwieszeń kabli trakcji energetycznej został zilustrowany na fig. 8. Ele-

menty układu są takie same jak w przykładzie pierwszym z tym, że wysięg pomocniczy 3 znajduje się 

pomiędzy elementem konstrukcji 10 sieci trakcyjnej oraz ukośnikiem 2, a nie w pobliżu wolnego końca 

profilu nośnego 1. 
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Badania numeryczne 

Przeprowadzono badania numeryczne rozkładu wytężeń w układzie podwieszeń według przy-

kładu drugiego. Badania numeryczne przeprowadzono w schemacie obciążenie układu podwieszeń 

sieci trakcyjnej wg Dokumentu Normatywnego PKP PLK S.A. nr 01-1/ET-2008. 

Wyniki badań naprężeń zilustrowano na fig. 9, gdzie widać równomierny rozkład wytężeń w całym 

układzie obciążonym siłami eksploatacyjnymi, gdzie występuje intensywność naprężenia na poziomie 

max. do 235 MPa. Najwyższy poziom naprężeń lokalizuje się w obszarach łączenia ukośnika 4 z profi-

lem głównym 1, gdzie występują najwyższe momenty zginające. Pozostałe obszary – śruby i obszary 

uchwytów do konstrukcji wsporczych, końce odciągu oraz miejsca mocowania wysięgu pomocniczego 

do ramion odciągowych – wytężone są na poziomie 50–100 MPa. W pozostałych obszarach występują 

naprężenia na poziomie 10–50 MPa. 

Dla porównania przeprowadzono badania numeryczne dotychczas stosowanych układów pod-

wieszeń. Zgodnie z przestawionymi schematami obciążeń najwyższe wytężenia obserwuje się lokalnie 

dla połączenia końcówki odciągu ukośnika rurowego oraz uchwytu odciągu na poziomie 120 MPa, 

uchwytu mocującego ukośnika rurowego oraz wysięgnika pomocniczego na poziomie 150 MPa, a także 

wspornika ramion odciągowych oraz wysięgnika pomocniczego na poziomie ponad 140 MPa. Prze-

mieszczenie pionowe w dół konstrukcji poddanej analizie w miejscu końca wysięgu pomocniczego 

kształtowało się na poziomie 180 mm. 

Dodatkowo dla układu podwieszeń z przykładu drugiego przeprowadzono obliczenia współczyn-

nika bezpieczeństwa, zilustrowane na fig. 10. Przyjmując maksymalne wartości naprężeń powstające 

w obciążonym siłami układzie oraz granicę plastyczności wynoszącą R0,2= 310 MPa zastosowanego 

do budowy konstrukcji materiału w postaci aluminium 6082 wynika z obliczeń, że wszystkie elementy 

posiadają wysoki współczynnik bezpieczeństwa na poziomie min. 1,3 przy uwzględnieniu, że obciążenia 

założone do obliczeń uwzględniają już stosowane w kolejnictwie współczynniki bezpieczeństwa. 

Uzyskano także wyniki przemieszczenia pionowego w dół analizowanego układu. Maksymalne 

ugięcie pionowe konstrukcji w skrajnym położeniu profilu głównego wynosiło 89 mm, a analogiczne 

ugięcie dla konstrukcji stosowanej dotychczas było większe i wynosiło 180 mm. Przeprowadzone bada-

nia wykazały, że występujące w konstrukcji nowego układu naprężenia są na bezpiecznym poziomie, 

znacznie poniżej minimum wynoszącego 1,3 stanowiącego granicę plastyczności zastosowanych  

materiałów konstrukcyjnych. Tym samym układ według wynalazku cechuje wysoki stopień bezpieczeń-

stwa. Również poziom ugięcia sprężystego nowej konstrukcji pozwoli na wzrost parametrów eksploat-

acyjnych sieci trakcyjnej z nowymi elementami. 

Uzyskane wyniki badań numerycznych naprężeń oraz współczynnik bezpieczeństwa dla zada-

nego obciążenia układu według wynalazku osiągają lepsze wartości od wyników generowanych dla 

układów podwieszeń dostępnych w stanie techniki. Dodatkowo na podstawie przeprowadzonych badań 

stwierdzono, że opracowane nowe konstrukcje cechować się będą wysoką sztywnością i wytrzymało-

ścią mechaniczną dedykowaną do stosowanego w Polsce systemu zasilania 3 kV napięcia stałego. 

Weryfikacja empiryczna 

W trakcie zastosowania obciążeń w zakresie 100500 kg maksymalne wartości naprężeń rozcią-

gających i ściskających dla układu według wynalazku sięgają od 60 do 200 MPa. Przeprowadzone testy 

12 h pełzania wykazały, że ugięcie pionowe konstrukcji w skrajnym położeniu profilu głównego nie zmie-

nia się w czasie i wynosi 30 mm. Niski poziom ugięcia sprężystego nowej konstrukcji świadczy o jej 

wysokiej sztywności i wytrzymałości mechanicznej. 

Gdy układ podwieszeń sieci trakcyjnej obciążono siłą 100 kg przyłożoną do końca ukośnika skie-

rowaną w kierunku prostopadłym do podłoża. Uzyskane na skutek zastosowanego obciążenia naprę-

żenia całej konstrukcji osiągnęły wartość 10 MPa. 

Gdy układ podwieszeń sieci trakcyjnej obciążono siłą 500 kg przyłożoną do końca ukośnika skie-

rowaną w kierunku prostopadłym do podłoża. Uzyskane na skutek zastosowanego obciążenia naprę-

żenia całej konstrukcji osiągnęły wartość 200 MPa. 

Badana konstrukcja pod wpływem obciążeń eksploatacyjnych wynikających z podwieszenia gór-

nej sieci trakcyjnej (masy sieci) rozwieszonej pomiędzy dwoma kompletnymi przęsłami o sumarycznej 

długości minimum 140 m uzyskała naprężenia rozciągające lub ściskające w miejscach najbardziej  

wytężonych równe max. 50 MPa. Poziom wytężenia konstrukcji pod wpływem obciążeń dynamicznych 

pochodzących od poruszającego się pojazdu szynowego kształtuje się na poziomie max. 10 MPa. 

Wyniki badań empirycznych potwierdzają zatem wyniki analiz numerycznych, iż w opracowanym 

nowym rozwiązaniu układu podwieszeń zakres występujących przy obciążeniu naprężeń powstających 
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w rzeczywistych warunkach pracy (tzn. w trakcie wytężenia układu na skutek przejeżdżającego dwu-

systemowego pojazdu szynowego z prędkością od 40 do 160 km/h), występował na poziomie 50 MPa. 

Zaletą rozwiązania według wynalazku jest niezawodność i bezawaryjność nowego systemu, jego 

wysoka odporność korozyjna, jak również szybkość i prostota montażu przy użyciu jednego klucza. 

Dotychczasowe układy podwieszeń posiadają niskie własności wytrzymałościowe i antykorozyjne oraz 

posiadają niekorzystny kształt w postaci prostych kształtowników. 

 

Lista oznaczeń: 

1 – profil nośny 

2 – ukośnik 

3 – wysięg pomocniczy 

4 – odciąg 

5 – izolator trakcyjny 1 

6 – izolator trakcyjny 2 

7 – zaczep 1 

8 – zaczep 2 

9 – zaczep 3 

10 – element konstrukcji sieci trakcyjnej 

11 – uchwyt do konstrukcji nośnej 1 

12 – uchwyt do konstrukcji nośnej 2 

13 – zaczep 4 z uchwytem 

14 – lina nośna 

15 – ramię odciągowe 

16 – zaczep 5 z uchwytem 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Układ podwieszeń kabli trakcji elektrycznej, zwłaszcza kolejowych, tramwajowych i/lub linii 

metra, zawierający profil nośny (1) z przyłączonym wysięgiem pomocniczym (3) oraz odcią-

giem (4), przy czym profil nośny (1) i odciąg (4) przyłączone są do elementu konstrukcyj-

nego (10) za pomocą izolatorów (5, 6) i uchwytów (11, 12), znamienny tym, że do profilu 

nośnego (1) przyłączony jest dodatkowo ukośnik (2) pod kątem co najmniej 90°, do którego 

przyłączony jest odciąg (4) łączący ukośnik (2) z elementem konstrukcyjnym (10). 

2. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że dodatkowo do ukośnika (2) przyłączony jest  

ruchomy zaczep (13) liny nośnej (14). 

3. Układ według któregokolwiek z zastrz. od 1 do 2, znamienny tym, że ukośnik (2) z profilem 

głównym (1) połączony jest ruchomym zaczepem (8). 

4. Układ według któregokolwiek z zastrz. od 1 do 3, znamienny tym, że ukośnik (2) z odcią-

giem (4) połączony jest ruchomym zaczepem (7). 

5. Układ według któregokolwiek z zastrz. od 1 do 4, znamienny tym, że do profilu nośnego (1) 

przyłączony jest ruchomym zaczepem (9) wysięg pomocniczy (3), przy czym wysięg pomoc-

niczy (3) w stosunku do profilu nośnego (1) umieszczony jest pod kątem prostym lub rozwar-

tym będąc skierowany na zewnątrz od konstrukcji wsporczej lub pod kątem ostrym będąc 

skierowany do konstrukcji wsporczej. 

6. Układ według któregokolwiek z zastrz. od 1 do 5, znamienny tym, że do wysięgu pomocni-

czego (3) przyłączone jest ruchomym zaczepem (16) ramię odciągowe (15). 

7. Układ według któregokolwiek z zastrz. od 2 do 6, znamienny tym, że zaczep (7, 8, 9, 13, 16) 

składa się z dwóch przeciwnych w stosunku do siebie T-kształtnych elementów połączonych 

ze sobą, zwłaszcza śrubowo. 

8. Układ według któregokolwiek z zastrz. od 1 do 7, znamienny tym, że profil nośny (1) i/lub 

ukośnik (2), i/lub wysięg pomocniczy (3) mają przekrój poprzeczny przynajmniej jednej  

komory zbliżony do elipsy, koła, trójkąta, prostokąta, kwadratu bądź trapezu z lub bez zao-

krąglonych rogów. 

9. Układ według zastrz. 8, znamienny tym, że przekrój poprzeczny profilu zbliżony jest do pro-

stokąta z zaokrąglonymi rogami, posiadający 7 komór, przy czym komora centralna ma kształt 
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zbliżony do elipsy, a po trzy komory o kształcie zbliżonym do trapezów znajdują się w pobliżu 

krótszych boków prostokąta, natomiast dłuższe boki prostokąta tworzą T-kształtne wgłębienia 

pasujące do zaczepów (7, 8, 9, 13, 16). 

10. Układ według któregokolwiek z zastrz. od 1 do 9, znamienny tym, że profil nośny i/lub uko-

śnik, i/lub wysięg pomocniczy wykonane są ze stopu aluminium. 

11. Układ według zastrz. 10, znamienny tym, że jako stop aluminium stosuje się stop serii 6082. 

12. Układ według któregokolwiek z zastrz. od 1 do 11, znamienny tym, że elementem konstruk-

cyjnym (10) sieci trakcyjnej stanowi słup trakcyjny. 

 

 

Rysunki 
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