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Opis wzoru przemysłowego 

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt równoległy lina-lina, przeznaczony do 

mocowania dwóch lin stosowanych zwłaszcza w trakcji elektrycznej. 

Uchwyt równoległy do dwóch lin, stosowany jest w trakcji elektrycznej jako osprzęt do 

mocowania dwóch równolegle usytuowanych lin nośnych, lub jednej liny nośnej i drugiej liny 

pomocniczej. 

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu przejawiająca się w jego oryginalnym 

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

elementów. Uchwyt równoległy lina-lina wykonany jest ze stopu miedź-cynk. 

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

przedstawia uchwyt równoległy lina-lina 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 – przedstawia uchwyt równoległy 

lina-lina w widoku aksonometrycznym w odmianie II, przy otworach na liny o różnych średnicach. 

ODMIANA I 

Uchwyt równoległy lina-lina w pierwszej odmianie wy konania, którego istotne cechy są 

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

których wewnętrzne powierzchnie stanowią fragmenty identycznych wycinków tulei połączonych ze 

sobą. W obu zewnętrznych profilowanych szczękach występują zewnętrzne wycinki tulei 

usytuowanych równolegle, a między nimi usytuowane są korytkowe wgłębienia, na których znajdują 

się pary okrągłych wytłoczeń, gdzie w obu wytłoczeniach każdej z profilowanych łupkowych szczęk 

usytuowane są walcowe otwory, na śruby łączące obie profilowane szczęki. Oba wycinki 

wewnętrznych równolegle usytuowanych tulei są identycznej średnicy, co oznacza że w równoległym 

uchwycie lina-lina umieszczone zostają dwie liny trakcji elektrycznej o identycznej średnicy. 

Istotne cechy stylizowanych elementów uchwytu równoległego lina-lina w odmianie I nadają mu 

nowy i oryginalny wygląd. 

ODMIANA II 

Uchwyt równoległy lina-lina w drugiej odmianie wykonania, którego istotne cechy są 

przedstawione poniżej w opisie oraz na fig. 6 ma dwie profilowane szczęki których wewnętrzne 

powierzchnie stanowią fragmenty wycinków tulei o różnych średnicach połączonych ze sobą. W obu 

zewnętrznych profilowanych łupkowych szczękach występują zewnętrzne wycinki tulei usytuowanych 

równolegle, a między nimi usytuowane są zewnętrzne korytkowe wgłębienia, na których znajdują się 

pary okrągłych wytłoczeń. W obu wytłoczeniach każdej z profilowanych szczęk usytuowane są 

walcowe otwory, na śruby łączące obie profilowane szczęki. Oba wycinki wewnętrznych równolegle 

usytuowanych tulei są o różnych średnicach, co oznacza że w równoległym uchwycie lina-lina 

umieszczone są dwie liny trakcji elektrycznej o zróżnicowanych średnicach. 

Istotne cechy stylizowanych elementów uchwytu równoległego lina-lina w odmianie II nadają mu 

nowy i oryginalny wygląd. 
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Ilustracja wzoru 
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