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A1(21) 319823 (22)97 05 06 6(51) E06B 9/40 
(31) 96 9609929 (32)96 0513 (33) GB 
(71) LOUVER-LITE LIMITED, Cheshire, GB 
(72) Allsopp Reginald Charles 
(54) Zwijana zasłona 
(57) Zwijana zasłona zawiera rolkę (20), która wspiera arkusz 

giętkiego materiału. Para wsporników wspiera rolkę (20) obro
towo poprzez parę końcowych elementów mocujących (30). 
Przynajmniej jeden z tych końcowych elementów mocujących 
ma czop, który może być ściskany osiowo względem rolki (20) 
wbrew sile sprężyny, aby umożliwić wprowadzenie tej rolki 
pomiędzy wsporniki. Elementy służące do uniemożliwiania ści
skania elementu mocującego po zainstalowaniu rolki pomiędzy 
wspornikami zawierają (oddzielnie lub w kombinacji): (a) wy
stęp' (40) na pierwszym końcowym elemencie mocującym (30), 
który ma poprzecznie przebiegające wycięcie (42), przy czym 
po wejściu występu (40) w szczelinę (68) na odpowiednim 
wsporniku materiał tego wspornika może wejść w wycięcie (42), 
tak aby przeciwdziałać dalszemu osiowemu ruchowi występu 
lub (b) kołnierz, który otacza czop, przy czym ten kołnierz jest 
selektywnie konfigurowalny, aby był przesuwny względem czo
pu lub był mocowany przeciw osiowemu ruchowi względem 
czopu. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 321189 (22) 96 0117 6(51) E06B 9/82 
(31) 95 54 (32) 95 0118 (33) DK 
(86) 96 0117 PCT/DK96/00027 
(87) 96 07 25 W096/22447 PCT Gazette nr 34/96 
(71) V.KANN RASMUSSENINDUSTRI A/S, 

Soborg, DK 
(72) Lassen Gert Godvig 
(54) Zespół napędowy dla napędzanego 

elektrycznie urządzenia, zasłaniającego okno 
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy zespołu napędowego dla 

napędzanego elektrycznie urządzenia, zasłaniającego okno, 
zawierającego elastyczny element zasłaniający (1), nawinięty 
na rolkę (2), usytuowaną przy górnej poziomej głównej ramie 
okiennej lub skrzydle okna, a na swym wolnym końcu jest 
połączony z dolną szyną (4), rozciągającą się przez całą szero
kość okna. Dla poruszania elementu zasłaniającego (1) w jed
nym kierunku zespół napędowy ma cięgło (12, 13) w postaci 
linki lub sznurka, współpracujące z elementem zasłaniającym 
(1), nawijane na urządzenie zwijające (11), usytuowane na do
lnej głównej ramie okiennej lub skrzydle okna wraz z towarzy
szącym elektrycznym silnikiem napędowym (9). Dla poruszania 
elementu zasłaniającego (1) w kierunku rozwijania cięgno 
(12, 13) jest poprowadzona od urządzenia zwijającego wzdłuż 
dwóch przeciwległych krawędzi głównej ramy lub bocznych 
członów skrzydła okna do połączenia z szyną dolną (4), podczas 
gdy ruch elementu zasłaniającego (1) w przeciwnym kierunku 

zwijania odbywa się w znany sposób pod działaniem siły sprę
żyny, oddziaływującej na rolkę (2) podczas równoczesnego 
odwijania cięgła z urządzenia zwijającego. Szczególną zaletą 
jest to, że cięgło (12, 13) może być połączone z oddzielnym 
prętem (5), przeznaczonym do późniejszego montażu na dolnej 
szynie (4) w już zainstalowanym urządzeniu zasłaniającym. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 314391 (22) 96 05 21 6(51) E21B 10/16 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Bęben Artur, Maziarz Michał, Tylek Ryszard 
(54) Koronka do wiercenia obrotowego 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest koronka do wiercenia ob

rotowego znajdująca zastosowanie, zwłaszcza do wiercenia 
otworów w skałach. Koronka zawiera korpus (1), na korpusie 
nakręcony jest pilot skrawający (4) oraz zaopatrzona jest w 
osiowy otwór (5) doprowadzający płuczkę i obrotowe noże 
styczne (7). Noże styczne (7) osadzone są bezpośrednio na 
czołowej stronie wypustu (6) należącego do korpusu (1). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 314371 (22) 96 05 20 6(51) E21C 27/02 
(71) Zabrzańskie Zakłady Naprawcze PW w 

Zabrzu - SA, Zabrze 
(72) Kusak Edward, Serwotka Ryszard, Arazy 

Andrzej, Skrzypiec Andrzej 


