
24 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  10  (1001)  2012

do (4), uformowane w elemencie spodnim (A) i wybrzuszenie (5) 
uformowane w elemencie wierzchnim (B).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 396968 (22) 2011 11 14

(51) E06B 9/40 (2006.01)
 A47H 23/00 (2006.01)
 A47H 23/06 (2006.01)

(71) RYBAK MAŁGORZATA GALERIA PASJE, Wrocław
(72) RYBAK  MAŁGORZATA

(54) Zasłona do otworów architektonicznych, 
zwłaszcza do okien

(57) Przedmiotem wynalazku jest zasłona do otworów architekto-
nicznych, przeznaczona szczególnie do okien w celu regulacji natę-
żenia oświetlenia a także do łatwego zwijania w celu przechowania 
lub jej wymiany. Zasłona do otworów architektonicznych, zwłasz-
cza do okien, jest utworzona z różnorodnych tkanin, korzystnie 
o kształtach zbliżonych do prostokąta. Zasłona charakteryzuje się 
tym, że pas górny (1), przeznaczony do mocowania w górnej części 
otworu architektonicznego, jest utworzony z co najmniej trzech 
listew (2, 4, 5), z których dwie listwy (4, 5) są usytuowane na jedna-
kowej wysokości a jedna z nich jest zaopatrzona w materiał przy-
czepny (6), do którego, za pośrednictwem rzepa(7), przymocowany 
jest kolejny płat tkaniny (8) zaopatrzony u dołu w dwie listwy usytu-
owane na jednej wysokości, z których jedna listwa jest zaopatrzona 
w materiał przyczepny (6). Listwa(5) z materiałem przyczepnym (6) 
jest zaopatrzona w materiał przyczepny po obu stronach. Listwa (5) 
z materiałem przyczepnym (6) ma mniejszą szerokość od drugiej 
listwy (4) usytuowanej na tej samej wysokości.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 392779 (22) 2010 10 28

(51) E21B 43/14 (2006.01)
 E03B 3/12 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA, Kraków

(72) SOLECKI TADEUSZ; STOPA JERZY

(54) Urządzenie do pobierania z otworu wiertniczego 
próbek płynów złożowych z wielu warstw 
płynonośnych, zwłaszcza wody

(57) Urządzenie posiada opuszczaną do otworu wiertniczego (1) 
kolumnę rurową (6) o długości odpowiadającej głębokości naj-
niższej warstwy płynonośnej (12). Na dolnym końcu kolumny ru-
rowej (6) zamocowany jest segment o ściance perforowanej (3), 
a kolejne takie segmenty wmontowane są w kolumnę rurową (6) 
według głębokości występowania geologicznych warstw pły-
nonośnych (12). Segmenty o ściance perforowanej (3) objęte 
są na obu końcach zespołami uszczelniającymi (9). Rurowe prze-
strzenie wewnętrzne tych segmentów (3) zamknięte są szczelnymi 
przegrodami (7), które wydzielają w nich komory poboru płynu (4). 
W każdej z komór poboru płynu (4) zabudowana jest pompa (5) 
z rurą wydobywczą (8) szczelnie przeprowadzoną przez przegro-
dy (7) powyżej usytuowanych komór poboru płynu (4).

(2 zastrzeżenia)


