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kanał dolotowy (53) oddzielony jest od komory spalania (50) za-
worem dolotowym (20), natomiast od komory wstępnego sprę-
żania (48) dodatkowym, niezależnym zaworem kanału dolotowe-
go (52).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2014 01 15

(51) F01D 25/16 (2006.01)

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady, US
(72) CARTER BRUCE ALAN, US;  

GANIGER RAVINDRA SHANKAR, IN;  
WAINWRIGHT RICHARD CHARLES, US; 
MOONGILPALAYAM CHENNIAPPAN 
VENKATACHALAPATHY, IN;  
CHEŁSTOWSKI KRZYSZTOF

(54)  

(57) Zespół łożyska stosowany w gazowym silniku turbinowym, 
zawiera koszyczek łożyska (104), mający część wewnętrzną (112), 
część zewnętrzną (114), oddaloną w kierunku promieniowym 
od części wewnętrznej (112), oraz część pośrednią (116), łączącą 
część wewnętrzną (112) i część zewnętrzną (114), przy czym mię-
dzy częścią wewnętrzną (112) i częścią zewnętrzną (114) utworzona 
jest przestrzeń (120). Zespół łożyska zawiera również obudowę ło-
żyska (106), mającą część wydłużoną (122), usytuowaną wewnątrz 
przestrzeni (120). Zespół łożyska zawiera również zespół unierucha-
miający (110), zawierający płytkę unieruchamiającą (146) i wpust 
osiowy (134), który rozciąga się osiowo od płytki unieruchamiają-
cej (146). Płytka unieruchamiająca (146) jest połączona z koszycz-
kiem łożyska (104), a wpust osiowy (134) jest połączony z częścią 
wydłużoną (122) obudowy łożyska (106).

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 406833 (22) 2014 01 13

(51) F16B 35/04 (2006.01) 
 E04B 1/38 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) POLUS ŁUKASZ; SZUMIGAŁA MACIEJ

(54)

(57) Łącznik do konstrukcji zespolonych o postaci stalowego prę-
ta (2), posiada stalową główkę (1), stalowy kołnierz (3) oraz nagwin-
towaną końcówkę (7) stalowego pręta (2), na której umieszczana 
jest rozłącznie nakrętka (5) z podkładką (4).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 406832 (22) 2014 01 13

(51) F16L 19/02 (2006.01) 
 F16L 33/22 (2006.01)

(71) GS-HYDRO  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia

(72) CZOP PIOTR; HETMAŃCZYK MARIUSZ;  
JAKUBOWSKI DAWID

(54)

(57) Złącze składa się z przewodów rurowych (1) zakończonych 
kielichami (2), z wkładki (3), z elementów połączeniowych (4) oraz 
uszczelki (5). Kielichy (2) przewodów rurowych (1) mają kąt rozwar-
cia 35° w stosunku do osi przewodu rurowego (1). Wkładka (3) jest 
to kształtka dopasowana do kształtu kielichów (2) obu przewodów 
rurowych (1). Wkładka (3) ma kształt dwóch stożków (7) ściętych 
połączonych ze sobą dłuższymi podstawami poprzez pierścień (8), 
a krótsze podstawy stożka (7) z obu stron przedłużone są walca-
mi (9) o średnicy wewnętrznej przewodów rurowych (1). Złącze ru-
rowe tworzą dwie końcówki (12) przewodów rurowych (1) z wyko-
nanymi kielichami (2), a w wewnątrz kielichów (2) obu przewodów 
rurowych (1) umieszczona jest wkładka (3), a pomiędzy stożkami 
wkładki (3) a kielichami (2) przewodów rurowych (1) znajduje się 
uszczelka (5). Na końce (12) rury przewodów rurowych (1) i kieli-
chy (2) przewodów rurowych (1) nałożone są przyłącza skrętne (10) 
z nakrętką sześciokątną, które poprzez skręcenie łączą ze sobą prze-
wody rurowe (1).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 406846 (22) 2014 01 15

(51) F17C 1/16 (2006.01) 
 B29C 49/04 (2006.01)
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