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w postaci kształtownika skorupowego składającego się z części 
trapezowej (1.1) zawierającej otwory montażowe (4) umieszczone 
w centralnej jej części oraz stycznie do ściany bocznej, a wzdłuż 
podstawy znajduje się podłużny wypust (5), prostopadle do pod-
stawy i za otworami montażowymi (4) znajduje się podłużny 
otwór (6) węższy od strony wierzchniej elementu bazowego (1) 
i szerszy od strony spodniej, ponadto równolegle do części trape-
zowej umieszczona jest część prostokątna (1.2) zawierająca cen-
tralnie umieszczony otwór montażowy (4) i wypust (8) na ścianie 
położonej od strony części trapezowej (1.1), oraz element łączą-
cy część trapezową (1.1) z częścią prostokątną (1.2), zawierający 
na swoich końcach wypusty a na spodniej części otwory monta-
żowe (4), ponadto w podstawie elementu łączącego znajdują się 
otwory (10) w kształcie litery „T”, której noga kończy się na przed-
niej ścianie elementu łączącego, a dwa z tych otworów (10) po-
łączone są wspólnym ramieniem, przy czym pomiędzy częścią 
trapezową (1.1) a częścią prostokątną (1.2) znajduje się szczeli-
na (11), ponadto łącznik zawiera dwie wpinki adaptacyjne w po-
staci kształtowników skorupowych, z których pierwsza wpinka 
adaptacyjna jest w kształcie prostokąta o jednym zaokrąglonym 
rogu z otworem montażowym (4) w centralnej części i zaczepem 
w kształcie litery „T” połączonym nogą do dolnej ściany wpinki 
natomiast druga wpinka adaptacyjna jest w postaci prostokąta 
z otworami montażowymi (4) i co najmniej dwoma zaczepami 
w kształcie litery „T” połączonymi nogą do dolnej ściany wpinki 
adaptacyjnej.
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(54) Układ i sposób szczelinowania hydraulicznego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest układ szczelinowania hydrau-
licznego i sposób zwiększania efektywnej przepuszczalności for-
macji geologicznych dla zwiększenia wytwarzania węglowodo-
rów, poprawy wydajności operacyjnej poprzez zmniejszenie tarcia 
płynu przy wnikaniu wskutek krętości i perforacji oraz dla otwarcia 
perforacji, które są nieotwarte lub nieskuteczne z zastosowaniem 
tradycyjnych technik, poprzez zmianę natężenia pompowania 
i/lub natężenia przepływu do odwiertu (10).
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(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób transportu polegający 
na zmianie średniej gęstości urządzenia transportującego, w sto-
sunku do gęstości otaczającej wody. Sposób ten charakteryzuje się 
tym, że źródłem energii rozprężania jest reakcja chemiczna sub-
stratu B z wodą, w obecności substratu A regulującego szybkość 
zachodzenia reakcji. W komorze reakcji (4) modułu nośnego (1) 
umieszcza się substraty. Woda dostaje się przez otwory w ścianach 
komory roboczej (3) doprowadza do wykraplania wody do sub-
stratów (13) w komorze reakcji (4) i do reakcji wywołującej wy-
dzielanie gazów. Narasta ciśnienia wewnątrz modułu nośnego (1) 
i urządzanie transportujące wynurzania się. Zgłoszenie obejmuje 
też autonomiczne urządzenie do transportu ładunku w wodzie ma 
moduł nośny (1) uraz elementy mocujące ładunek. Podstawowym 
elementem modułu nośnego (1) jest komora robocza (3) o naj-
większej pojemności i mającą w ścianach bocznych otwory (5). 
Ściśle połączona z nią jest komora reakcji (4), w której umieszcza-
ne są substraty (13) reakcji chemicznych, a w pokrywie komory 
reakcji (4) zamontowana jest kapilara lub pęk kapilar (6) łączących 
przestrzeń komory roboczej (3) z przestrzenią komory reakcji (4). 
Powyżej komory roboczej (3) usytuowana jest komora sterująca (7) 
zawierająca wewnątrz pływak (10) z trzpieniem i tworząca zawór 
sterujący (11). Poprzez górną ścianę komory roboczej (3), a dolną 
ścianę komory sterującej (7), przechodzi rura sterująca (9). Ponadto 
w pokrywie komory reakcji umieszczona jest rura robocza (12).
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