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A1 (21) 413624 (22) 2015 08 23

(51) B60M 1/20 (2006.01)
 B60M 1/22 (2006.01)
 B60M 1/225 (2006.01)

(71) MABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mierzyn

(72) BOGACKI ADOLF; GREGUŁA RYSZARD; 
BŁĘDOWSKI LESZEK; KNYCH TADEUSZ; 
MAMALA ANDRZEJ; KWAŚNIEWSKI PAWEŁ; 
KIESIEWICZ GRZEGORZ; ŚCIĘŻOR WOJCIECH; 
KAWECKI ARTUR; KOWAL RADOSŁAW; 
KORDASZEWSKI SZYMON; NOWAK ANDRZEJ; 
MAJEWSKI WIESŁAW; ROJEK ARTUR

(54) Wysięgnik przewodu uszyniającego

(57) Wysięgnik przewodu uszyniającego osadzony na końcu słu-
pa sieci trakcyjnej, charakteryzuje się tym, że ma zespół mocujący 
do słupa trakcji elektrycznej z profi lowanym elementem. Zespół 
mocujący zawiera z jednej strony pionową płytę (1) z wykonanymi 
w niej co najmniej dwoma otworami, w których osadzone są śru-
by (3), połączone z co najmniej jednym elementem dociskowym (4). 
Natomiast z drugiej strony płyty pionowej (1) zamocowany jest pro-
fi lowany element, w kształcie zbliżonym do litery „S”, widoku z boku, 
zawierający dolny poziomy element (5) połączony jednym końcem 
z pionową płytą (1), a drugi koniec dolnego poziomego elemen-
tu (5) połączony jest z dolnym elementem łukowym (7), którego 
drugi, wyżej usytuowany koniec połączony jest prostoliniowym 
elementem (8), zakończonym górnym łukowym elementem (9), 
na końcu którego zamocowany jest górny poziomy element (10). 
Na końcu górnego poziomego elementu (10) osadzone jest jarz-
mo (11) z uchwytem (12) przewodu uszyniającego (13), przy czym 
do pionowej płyty (1), dolnego poziomego elementu (5), dolnego 
łukowego elementu (7) i części prostoliniowego elementu (8) zamo-
cowana jest pionowo węzłówka (6). Dolny element poziomy (5), dol-
ny element łukowy (7), element prostoliniowy (8) i górny element 
łukowy (9) i górny poziomy element (10) stanowią odcinki rur.

(4 zastrzeżenia)
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(51) B60M 1/26 (2006.01)

(71) MABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mierzyn

(72) BOGACKI ADOLF; GREGUŁA RYSZARD; 
BŁĘDOWSKI LESZEK; DONDZIAK KRZYSZTOF; 
KNYCH TADEUSZ; MAMALA ANDRZEJ; 
KWAŚNIEWSKI PAWEŁ; KIESIEWICZ GRZEGORZ; 
ŚCIĘŻOR WOJCIECH; KAWECKI ARTUR; 
KOWAL RADOSŁAW; KORDASZEWSKI SZYMON; 
NOWAK ANDRZEJ; MAJEWSKI WIESŁAW; ROJEK ARTUR

(54) Urządzenie do kompensacji zmian długości sieci 
trakcyjnej R

(57) Urządzenie do kompensacji zmian długości sieci trakcyjnej, 
z zasadniczo stałym naprężeniem linki stalowej charakteryzuje się 
tym, że zespół przeciwdziałający (4) zawiera ramię dystansowe (9), 
osadzone obrotowo na osi (7) między sprężynami spiralnymi (6), 
natomiast na drugim końcu ramienia dystansowego (9) zamoco-

wana jest oś (12), na której osadzona jest obrotowo krzywka (10) 
z linką stalową (11).

(2 zastrzeżenia
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(51) B60M 1/26 (2006.01)

(71) MABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mierzyn

(72) BOGACKI ADOLF; GREGUŁA RYSZARD; 
BŁĘDOWSKI LESZEK; DONDZIAK KRZYSZTOF; 
KNYCH TADEUSZ; MAMALA ANDRZEJ; 
KWAŚNIEWSKI PAWEŁ; KIESIEWICZ GRZEGORZ; 
ŚCIĘŻOR WOJCIECH; KAWECKI ARTUR; 
KOWAL RADOSŁAW; KORDASZEWSKI SZYMON; 
NOWAK ANDRZEJ; MAJEWSKI WIESŁAW; ROJEK ARTUR

(54) Urządzenie do kompensacji zmian długości sieci 
trakcyjnej

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do kompensa-
cji zmian długości sieci trakcyjnej, kabli zasilających i lin nośnych, 
ponieważ konfi guracja sieci trakcyjnej nie jest stała, a jest zależna 
od temperatury otoczenia. Urządzenie ma zespół naprężający, osa-
dzony obrotowo na jarzmie (1), zawierający co najmniej jeden ele-
ment sprężysty w postaci sprężystego wałka skrętnego z przekład-
nią lub jedną sprężynę skrętną (6) i co najmniej jedną krzywkę (10) 
z linką stalową (11) osadzone na osi (7), zamocowanej w skrajnych 
ramionach, przy czym sprężyna skrętna (6) mocowana jest z obu 
stron w gniazdach każdego zabieraka (4) za pośrednictwem klina. 
Urządzenie ma zespół naprężający, który zawiera dwa sprężyste 
wałki skrętne osadzone pionowo w tulejach zabierakowych od góry 
i zamocowane od dołu na dolnym wsporniku, a na każdym wałku 
osadzona jest krzywka (10) z cięgnem połączonym z przekładnią, 
w której usytuowana jest stalowa linka (11), natomiast do belki (3) 
zamocowane są równolegle wspornik górny i wspornik dolny z od-
ciągiem wspornika. Urządzenie ma zespół naprężający, osadzony 
obrotowo na jarzmie (1), który zawiera dwie sprężyny skrętne (6), 
osadzone na osi (7) usytuowanej w pionowym wsporniku.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 413557 (22) 2015 08 13

(51) B60N 3/02 (2006.01)
 F16B 7/00 (2006.01)
 F16B 7/08 (2006.01)
 F16B 2/00 (2006.01)


