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Opis wzoru przemysłowego 

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest izolator cięgnowy, przeznaczony do izolowania lin 

nośnych i pomocniczych oraz przewodów jezdnych od konstrukcji wsporczych w miejscach kotwienia, 

stosowany zwłaszcza w elektrycznych sieciach trakcyjnych. 

Izolator cięgnowy, stosowany jest w trakcji elektrycznej jako niezbędny osprzęt trakcji 

elektrycznej. 

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać izolatora cięgnowego przejawiająca się w jego 

oryginalnym i stylizowanym kształcie elementów składowych, w układzie linii krawędzi i powierzchni 

tych elementów. Izolator cięgnowy wykonany jest ze stali i włókna szklanego. 

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia izolator 

cięgnowy w widoku aksonometrycznym, fig. 2 – w widoku z boku, fig. 3 – w widoku z góry. 

Izolator cięgnowy, którego istotne cechy są przedstawione poniżej w opisie oraz na fig. 1, fig. 2, 

fig. 3 ma kształt cylindrycznego drążka zakończonego z obu stron okuciem zawierającym ucho  

z otworem. Ucho przechodzi w część walcową poprzez część kształtową która usytuowana jest 

pomiędzy uchem a częścią walcową i położoną w osi podłużnej okucia. Część kształtowa  

w sąsiedztwie ucha ma w przekroju poprzecznym zarys sześciokąta. 

Istotne cechy stylizowanych elementów izolatora cięgnowego nadają mu nowy i oryginalny 

wygląd. 

 

 

Ilustracja wzoru 
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