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Корисна модель належить до електротранспорту, а саме до рухомого складу з 
електротягою. 

Найбільш близьким рішенням є конструкція головки струмоприймача тролейбуса зі 
струмознімальним вуглецевим елементом [Патент України, 49287, 2010 p.]. 

Недоліком даної головки струмоприймача тролейбуса є те, що при струмозніманні існують 5 

втрати електроенергії, які зумовлені недостатньо великою площею контакту шарнірний палець - 
вкладиш, а також при контакті метал - метал існує ризик появи електричної дуги, що сприятиме 
появі електроерозії та підвищенню інтенсивності абразивного зношування деталей головки 
струмоприймача тролейбусу. 

Задачею даної корисної моделі є підвищення надійності головки струмоприймача 10 

тролейбусу та зменшення втрат електроенергії при струмозніманні за рахунок зменшення 
електроерозійного зносу деталей головки струмоприймача та збільшення площі перерізу 
провідника. 

Поставлена задача досягається за рахунок того, що вкладиші виготовлені з діелектричного 
матеріалу, а струм передається за допомогою мідного проводу. 15 

На графічному матеріалі зображена головка струмоприймача тролейбуса, що пропонується. 
Головка струмоприймача тролейбусу, що заявляється, включає в себе шарнірний палець 1, 

вкладиші 2, виготовлені з діелектричного матеріалу, та мідного проводу 3. 
Зображена головка струмоприймача тролейбуса працює наступним чином. Знятий струм 

при струмопередачі буде проходити через мідний провід 3, а шарнірний палець 1 та вкладиші 3 20 

виготовлені з діелектричного матеріалу забезпечать необхідний ступінь вільності самої головки 
струмоприймача. 

Таким чином, за рахунок зменшення електроерозійного зносу деталей головки 
струмоприймача та збільшення площі перерізу провідника можна підвищити надійність головки 
струмоприймача тролейбусу та зменшити втрати електроенергії при струмозніманні.  25 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Головка струмоприймача тролейбуса, що складається з шарнірного пальцю та вкладишів, яка 
відрізняється тим, що додатково головка струмоприймача устаткована мідним проводом, а 30 

вкладиші виготовлені з діелектричного матеріалу. 
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