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wionym zgłoszonym wniosku patentowym stworzą lepsze warunki 
do wykorzystania przysługującego metrażu mieszkania w bloku.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 424730 (22) 2018 03 01

(51) E21B 21/00 (2006.01)
 E21B 37/00 (2006.01)
 E21B 7/18 (2006.01)

(71) EUROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(72) WIŚNIOWSKI RAFAŁ

(54) Narzędzie wgłębne do hydrourabiania i sposób 
stymulacji wydobycia węglowodorów

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest narzędzie wgłębne do hydro-
urabiania posiadające przewód, którym narzędzie wprowadzane 
jest do odwiertu oraz za pomocą, którego doprowadzany jest 
płyn pod ciśnieniem do głowicy, co najmniej jeden centralizator 
do współosiowania narzędzia w odwiercie, głowicę połączoną 
z końcem przewodu oraz wyposażoną w co najmniej jedną dyszę 
wylotową zamocowaną suwliwie w korpusie oraz przystosowaną 
do kierowania strumienia płynu pod ciśnieniem na wewnętrz-
ną powierzchnię odwiertu, przy czym głowica (4) narzędzia wraz 
z co najmniej jedną dyszą wylotową (5) usytuowana jest wewnątrz 
przestrzeni centralizatora (3), przy czym dysza wylotowa (5) połą-
czona jest swym jednym końcem z centralizatorem (3). Przedmio-
tem zgłoszenia jest również sposób stymulacji wydobycia węglo-
wodorów przy użyciu narzędzia wgłębnego do hydrourabiania.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 424776 (22) 2018 03 06

(51) E21B 43/25 (2006.01)
 C02F 5/10 (2006.01)
 C02F 1/00 (2006.01)
 C09K 8/528 (2006.01)

(71) JAN MARJANOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO 
MARCOR, Gdańsk; GEOTERMIA PYRZYCE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyrzyce; 
HPC POLGEOL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(72) NOGA BOGDAN; MAZUR MARCIN; MARJANOWSKI JAN; 
NALIKOWSKI ARKADIUSZ; ZIELIŃSKI BOGUSŁAW

(54) Sposób przeciwdziałania kolmatacji warstwy 
przy$ ltrowej i poprawy jej chłonności w obrębie 
zatłaczających otworów geotermalnych

(57) Sposób przeciwdziałania kolmatacji warstwy przyfi ltrowej 
i poprawy jej chłonności w obrębie zatłaczających otworów geo-
termalnych, zwłaszcza w przypadku otworów wykorzystywanych 
do zatłaczania solanek lub wód geotermalnych, z ujęć wydobyw-
czych, o temperaturach poniżej 100 °C i po procesie odzysku cie-
pła w ciepłowniach geotermalnych, które następnie są zatłaczane 
do górotworu polega na tym, że na odcinku pomiędzy otworem 
wydobywczym a otworem zatłaczającym wprowadza się do wody 
lub solanki geotermalnej gazowy dwutlenek węgla o stopniu czy-
stości ponad 50% wagowych CO2 korzystnie ponad 95% wago-
wych CO2 w ilości takiej aby obniżyć odczyn pH solanki lub wody 
geotermalnej w miejscu wtrysku solanki do otworu zatłaczającego 
do wartości poniżej 5,0 pH, korzystnie w przedziale 4,5 - 3,0 pH, 
z równoczesnym dozowaniem roztworu kwasu askorbinowego 
lub jego pochodnych w ilości od 1 do 200 g kwasu askorbinowego 
na 1 m3 wtłaczanej wody lub solanki geotermalnej i obniżeniem 
wartości potencjału redox o co najmniej 20 mV. Zmniejszenie ilości 
kwasu askorbinowego można uzyskać przez dodatkowe zadozo-
wanie do solanki lub wody geotermalnej gazowego dwutlenku 
siarki lub wodorosiarczynu sodowego lub potasowego.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 424705 (22) 2018 02 28

(51) E21F 5/14 (2006.01)
 A62C 35/11 (2006.01)
 A62C 35/02 (2006.01)

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

(72) KAMIŃSKI PAWEŁ; BARAMAJ SHAIN

(54) Pojemnik zapory przeciwwybuchowej, zwłaszcza 
górniczej

(57) Wynalazek dotyczy pojemnika zapory przeciwwybuchowej, 
zwłaszcza górniczej, znajdującego zastosowanie przy zapobieganiu 
pożarom oraz wybuchom. Pojemnik zapory przeciwwybuchowej, 
zwłaszcza górniczej, umożliwia uwolnienie zmagazynowanego 
w nim środka gaśniczego (7) lub środka powstrzymującego roz-
przestrzenianie się płomieni. Pojemnik wykonany jest z materiału 
antyelektrostatycznego, a jego korpus (1) wykonany jest z materiału 
sztywnego i zawiera co najmie dwie części składowe. W górnej czę-
ści korpusu (1) znajduje się mechanizm blokujący utrzymujący części 
składowe korpusu (1) w pozycji zamkniętej, który to mechanizm bloku-
jący jest podłączony do iskrobezpiecznego układu elektronicznego. 
Równocześnie wewnątrz korpusu (1) umieszczony jest element sprę-
żysty (6), ściśnięty w pozycji zamkniętej pojemnika, służący do otwar-
cia pojemnika w wyniku uwolnienia mechanizmu blokującego.

(6 zastrzeżeń)


