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Opis wzoru przemysłowego 

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt prostopadły do przewodu jezdnego, stosowany 

zwłaszcza w sieciach trakcji elektrycznej. 

Uchwyt prostopadły do przewodu jezdnego, stosowany jest w sieci trakcji elektrycznej jako 

osprzęt którego zadaniem jest zapewnienie stabilności konstrukcji poprzez zamocowanie przewodu 

jezdnego do uchwytu. Sam uchwyt mocowany jest prostopadle do stabilnej części konstrukcji trakcji 

elektrycznej. 

Istotą wzoru przemysłowego uchwytu prostopadłego do przewodu jezdnego jest nowa postać 

uchwytu przejawiająca się w jego oryginalnym i stylizowanym kształcie elementów składowych, 

w układzie linii krawędzi i powierzchni tych elementów. Uchwyt prostopadły do przewodu jezdnego 

wykonany jest ze stopu miedź-cynk. 

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony w odmianach na rysunku, gdzie fig. 1 

przedstawia uchwyt prostopadły do przewodu jezdnego w widoku aksonometrycznym, w odmianie I, 

fig. 2 – w widoku z boku, fig. 3 – w widoku poprzecznym, fig. 4 – w widoku z góry, fig. 5 przedstawia 

uchwyt w widoku aksonometrycznym z poszczególnymi elementami składowymi, fig. 6 – uchwyt 

prostopadły do dwóch przewodów jezdnych w widoku aksonometrycznym, w odmianie II, fig. 7 –  

w widoku poprzecznym, fig. 8 – w widoku z góry, fig. 9 przedstawia uchwyt w widoku 

aksonometrycznym z poszczególnymi elementami składowymi. 

ODMIANA I 

Uchwyt prostopadły do przewodu jezdnego, w odmianie I, którego istotne cechy są 

przedstawione poniżej w opisie oraz na fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5 ma dwie profilowane szczęki, 

o kształcie zbliżonym do dużej drukowanej litery „B”. Każdy korpus profilowanej szczęki w obu 

wybrzuszeniach ma wytłoczenia w których centralnie usytuowany jest otwór na śruby łączące uchwyt 

w jedną całość. Każda z obu profilowanych szczęk, od wewnątrz, ma usytuowany jeden wzdłużny 

kątowy rowek, który z rowkiem kątowym sąsiedniej profilowanej szczęki tworzy przestrzeń w której 

osadzony zostaje przewód jezdny. Między wybrzuszeniami jednej profilowanej szczęki usytuowany 

jest łącznik który ma wybranie w kształcie wycinka okręgu, skierowanego do drugiej profilowanej 

szczęki. W drugiej profilowanej szczęce, na łączniku między wybrzuszeniami usytuowane jest 

gniazdo, w postaci tulei, której część jest usytuowana wewnątrz wycinka okręgu pierwszej szczęki. 

Istotne cechy stylizowanych elementów uchwytu prostopadłego do przewodu jezdnego  

w odmianie I nadają mu nowy i oryginalny wygląd. 

ODMIANA II 

Uchwyt prostopadły do dwóch przewodów jezdnych, w odmianie II, którego istotne cechy są 

przedstawione poniżej w opisie oraz na fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9 ma trzy profilowane szczęki,  

o kształcie zbliżonym do dużej drukowanej litery „B”. Każdy korpus profilowanej szczęki w obu 

wybrzuszeniach ma wytłoczenia w których centralnie usytuowany jest otwór na śruby łączące uchwyt 

w jedną całość. Każda z obu bocznych profilowanych szczęk, od wewnątrz, ma usytuowany jeden 

wzdłużny kątowy rowek, a szczęka środkowa ma dwa kątowe rowki, które z kątowymi rowkami obu 

bocznych profilowanych szczęk tworzą dwa kanały – przestrzenie –- w których osadzone są dwa 

przewody jezdne. W jednej zewnętrznej profilowanej szczęce, na łączniku między wybrzuszeniami 

usytuowane jest gniazdo, w postaci tulei, której część jest usytuowana wewnątrz wycinka okręgu 

środkowej szczęki. Każda z obu pozostałych profilowanych szczęk tj. środkowa i trzecia między 

wybrzuszeniami mają usytuowany łącznik który ma wybranie w kształcie wycinka okręgu, 

skierowanego w przypadku środkowej profilowanej szczęki do gniazda w postaci tulei usytuowanej  

w pierwszej zewnętrznej profilowanej szczęce. 

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. 

Istotne cechy stylizowanych elementów uchwytu prostopadłego do dwóch przewodów jezdnych 

w odmianie II nadają mu nowy i oryginalny wygląd. 
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Ilustracja wzoru 
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