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Opis wzoru przemysłowego 

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt wieszakowy do liny nośnej, przeznaczony do 

mocowania liny nośnej poziomo nad osią toru, stosowany zwłaszcza w trakcji elektrycznej. 

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu do liny nośnej przejawiająca się w jego 

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

tych elementów. Uchwyt wieszakowy do liny nośnej wykonany jest ze stopu miedź-cynk. 

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

wieszakowy do liny nośnej w widoku aksonometrycznym, fig. 2 – w widoku z boku, fig. 3 – w widoku 

poprzecznym, fig. 4 – w widoku z góry, fig. 5 – uchwyt do liny nośnej w widoku aksonometrycznym 

z poszczególnymi elementami składowymi. 

Uchwyt wieszakowy do liny nośnej, którego istotne cechy są przedstawione poniżej w opisie 

oraz na fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5 ma dwie profilowane szczęki gdzie każda z nich ma kształt 

zbliżony do prostokąta z usytuowanym w górnej części hakiem, a od zewnętrznej strony ma walcowe 

wytłoczenie z otworem na śrubę łączącą obie szczęki. Haki w obu szczękach usytuowane są 

przeciwnie względem siebie. Natomiast wzdłuż dolnej wewnętrznej krawędzi każdej szczęki 

usytuowane jest wzdłużne wgłębienie w postaci wycinka tulei, gdzie po połączeniu obu szczęk oba 

wgłębienia tworzą cylindryczną przestrzeń w której umieszczona zostaje lina nośna trakcji 

elektrycznej. 

Zarówno w szczęce centralnej jak i w szczękach dociskowych znajdują się wypust sferyczny  

i wgłębienie, służące do zagniazdowania szczęk ze sobą i po skręceniu śrubami. 

Uchwyt wieszakowy do liny nośnej przeznaczony jest do połączenia przewodu jezdnego 

z przewodem wieszakowym w celu wypoziomowania sieci trakcji elektrycznej. 

Istotne cechy stylizowanych elementów uchwytu wieszakowego do drutu jezdnego nadają mu 

nowy i oryginalny wygląd. 
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Ilustracja wzoru 
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