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

Вагомою проблемою у міському електротранспорті є низька довговічність струмознімальних 
елементів головок струмоприймачів тролейбуса. 

Найбільш близькою до заявленої конструкції є головка струмоприймача тролейбуса з 5 

струмознімальним вуглецевим елементом, що ковзає по контактному проводу (Атаманов Ю.Е. 
Троллейбус. Теория, конструирование, расчет. / Ю.Е. Атаманов, А.И. Сафонов: Ураджай, 1999.-
342 с.). 

Недоліком взаємодії головки струмоприймача тролейбуса, що містить струмознімальний 
вуглецевий ковзний елемент, з контактним проводом є їх низька довговічність. Зазначений 10 

недолік обумовлений наступним: у процесі експлуатації тролейбусних струмоприймачів і 
контактних проводів має місце значний механічний знос, як контактних ковзних елементів 
струмоприймача, так і контактного проводу. При ожеледиці спостерігаються перепали 
контактного проводу і підвищення механічного зносу ковзних елементів. 

Задача корисної моделі - підвищення довговічності головок струмоприймачів тролейбуса та 15 

контактних проводів. 
Поставлена задача вирішується тим, що до корпусу за допомогою мідно-графітової втулки 

приєднано ролики, робоча поверхня яких покрита термостійкою струмопровідною резиною. 
На кресленні зображена головка струмоприймача тролейбуса, що пропонується, вид збоку. 

Головка струмоприймача, включає в себе корпус 1, до якого через мідно-графітову втулку 2 20 

приєднано ролики 3, робоча поверхня яких покрита термостійкою струмопровідною резиною 4. 
Запропонована головка струмоприймача тролейбуса працює наступним чином. Електричний 

струм з контактного проводу (на кресленні не показано) через контакт із термостійкою 
струмопровідною резиною 4, ролики 3 і через мідно-графітову втулку 2 передається на саму 
головку струмоприймача. 25 

Сила тертя при коченні менша ніж при ковзанні і за рахунок цього відбувається зниження 
зносу, а отже підвищення надійності взаємодіючих спряжених деталей. 

Зменшення інтенсивності зносу контактного проводу відбувається також за рахунок покриття 
робочої поверхні роликів термостійкою струмопровідною резиною. Все це приводить до 
підвищення довговічності головки струмоприймача тролейбуса і контактного проводу.  30 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Головка струмоприймача тролейбуса, яка складається з корпусу, яка відрізняється тим, що до 
корпусу за допомогою мідно-графітової втулки приєднано ролики, робоча поверхня яких 35 

покрита термостійкою струмопровідною резиною. 
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