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Sprawy Towarzystw naftowych. 
Dnia 14. bm. odbyło się w sali posiedzeń „Domu 

naftowego, we Iwowie, Walne Zgromadzenie Towa- 
rzystwa „Pomoce Wzajemna* urzędników pracu- 
JaAeych w przemyśle naftowym. 

Zgromadzenie zagaił p. Wachal Władysław, 
wzywając uczestników zebrania, do wyboru przewo- 
dniczącego. 
| Na przewodniczącego wybrało Walne Zgromadze- 

nie p. Wachala, który na sekretarzy powołał Pp. Mor- 
gulea i Sulimirskiego Wita. 

Przewodniczący udziela głosu p. Dr. Stani- 
sławowi Olszewskiemu, który w imieniu krajo- 
wego lowarzystwa naftowego dłuższą a serdecną prze- 
mową powitał nowo zawiązane Towarzystwo „Pomoc 
Wzajemna* wyrażając przytem Życzenie w imieniu kra- 
jowego Towarzystwa naftowego i tegoż długoletniego 
presesa p. Augusta Gorayskiego, aby to nowe towarzy- 
stwo zyskując coraz więcej na znaczeniu i powodzeniu, 
odpowiedziało swemu celowi i prosperowało ku dobru 
ogółu nafciarzy. 

Przewodniczący odczytuje nadeszłe telegramy z ży- 
czeniami wzrostu i pomyślnego rozwoju, między innemi od 
Dr. Lewakowskiego, który zarazem oświadcza swe 
przystąpienie do Towarzystwa jako ezłonek wspierający. 

Następnie zapytuje zebranych, ezy ze względu na 
małą ich liczbę, uchwały posiedzenia mogę być uważane 
za obowiązujące, W odpowiedzi stawia p. Bielski wnio- 
sek, który został jednogłośnie przyjęty, że uchwały dzi- 
siejszego posiedzenia należy uznać za prawomocne, po- 
nieważ każdy z obecnych członków jest najmniej w dwa 
pełnomocnietwa zaopatrzony. 

Przystąpiono więe do porządku dziennego, zatem 
do wyboru Wydziału Centralnego, Komisyi skontrującej 
i Sadu polubownego. 

I. Nad kwestyą, jaką zasadą należy zię kierować 
przy wyborze Wydziału centralnego, przyszło do dłuż- 
szej dyskusyi, w której zabierali kilkakrotnie głos Pp. 
Bielski, Qrerstman, br. Gostkowski, Leopold, hr. Łoś, 

Morgulec, Sulimirski w końcu przyjęto jako dyre- 
ktywę 
treści : 

wniosek p. br. Grostkowskiego, następującej 

Wydział Centralny składać się ma z trzech człon- 
ków zarządu jednej z istniejących sekcyi Towarzystwa, 
reszta zaś członków Wydziału Centralnego, ma być wy- 
braną, mniej więcej równomiernie z pozostających sekcyi. 
Niedzibą nominalną Centralnego Wydziału jest Lwów, 
jednakowoż zwykłem miejscem urzędowania i miejscem 
zebrań będzie siedziba sekeyi tej, z której trzech ezłon- 
ków do Wydziały Centralnego wybranych będzie. 

Do Wydziału centralnego wybrani zo- 
stali Pp: 

Przewodniezący , Wachal Władysław, członek sekcyi 
Krosno. Zastęp. przew. Sholmann Jan, członek sekcyi 
Schodnica. Sekretarz, Sulimirski Wit, członek sekcyi 
Krosno. Zastęp. sekret. Morgulee Stanisław, członek 
sekcyi Schodnica. Skarbnik, Niekrasz Adam, członek 
sekeyi Krosno. Zastępea skarbnika, Dr. Bartosiewicz, 
członek sekeyi Gorlice. Wydziałowy, Kodrębski Stani- 
sław, członek sekcyi Gorlice. 

Do Komisyi skontrującej wybrani zo- 
stali Pp: 

Bielski Zygmunt, członek sekcyi Schodnica, Gerst- 
man Wilhelm członek sekcyi Gorlice, Merson Edward 
członek sekcyi Krosno. 

Do Sądu polubownego wybrani zo- 
stali: Pp. 

Fabiański Julian, członek sekcyi Krosno, Lewieki 
Filip członek sekeyi Krosno, Szymański Władysław, 
członek sekcyi Schodniea, Kapellner Julian, członek 
sekcyi Schodniea, Łuszczyński Bronisław, ezłonek sekcyi, 
Grorlice. 

II. W sprawie zatwierdzenia regulaminów dla Wy- 
działów sekcyjnych i ogólnych zgromadzeń sekcyjnych, 
polecono Wydziałowi Centralnemu wygotowanie i roze- 
słanie Sekcyom prawomocnych regulaminów. 

III. Zmiany w statucie Towarzystwa i rozszerzenie 
działalności tegoż : 
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Obok drobiazgowych zmian w statucie, uchwalono 
rozszerzyć zakres działania Towarzystwa na pośrednicze- 
nie w asekuracyi na Życie. W myśl tego postanowienia, 
musi być kaźdy członek Towarzystwa eo najmniej na 
500 złr. 

Wybór instytucyi asekuracyjnej, i wygotowanie 
szczegółowe przepisów dotyczących postępowania, ma 
zaproponować Wydział Centralny, a po aprobacie Wal- 
nego Zgromadzenia, takowe zyskują moc obowiązującą. 

w. a. ubezpieczony. 

Do Towarzystwa moga nadal wstępować oprócz 
urzędników naftowych, także praktykanci jakoteż akor- 
dziści, którzy jednak nie są właścicielami kopalń. 

IV. Po uchwaleniu kilku wniosków dotyczących 
poleceń natury administracyjnej, poruczono Centralnemu 
Wydziałowi, na wniosek p. Morgulea, wystawienie dla 
wszystkich członków Towarzystwa kart legitymacyjnych. 

Na tej ostatniej uchwale zakończono obrady o godź. 
8!/ą wieczorem. Przewodniczący dziękuje zebranym za 
wydatny współudział w żmudnej pracy dnia tego 
i wzywa do wytrwania w imię dobrej sprawy. 

r © NUR leraźniejszy stan: przemysłu naltowego. 
Wykład R. Załozieckiego na trzecim międzynarodowym kon- 

gresie dla chemii zastosowanej we Wiedniu. 

Nim szczegółowo omówię sposób przerabiania ropy, 
chciałbym na podstawie danych statystycznych kilka 
słów o znaczeniu przemysłu naftowego powiedzieć, który 
to przemysł z nieznacznych początków z końcem pier- 

'wszej połowy bieżącego stulecia rozwinął się w sposób 
nieprzewidziany i obeenie przedstawia jedną z ważniej- 

szych gałęzi przemysłu. Około roku 50-go prawie nie- 
znana doczekała się lampa naftowa szerokiego rozpo- 
wszechnienia, stając się najbardziej używanem światłem 
sztueznem, w prawdziwem tego słowa znaczeniu można 
ja nazwać najpopularniejszem światłem, gdyż w latach 
dawniejszych była lampa naftowa wyłącznie, a obeenie 
jest przeważnie w powszechnem użyciu u najszerszych 
warstw ludności. Rozpowszechnienie światła naftowego 
przypada na czas ogólnego podniesienia się w kierunku 
duchowym i kulturnym; zjawisko to nie jest przypad- 
kowe, gdyż światło i postęp nie tylko alegoryceznie sa 
ze sobą związane. Światło materyalne występuje zawsze 
jako przyjaciel i krzewiciel rozwoju duchowego; jest to 
prawda, którą tylko wtedy pojmiemy, gdy zważymy na 
owoce pracy i na umysłową podnietę, którą ludzkość 

.rozpowszechnieniu światła sztucznego zawdzięcza. Do 
rozpowszechnienia światła sztucznego przyczyniła się 
najwięcej nafta przez swe łagodne a przytem intenzywne 
światło, jej przysługuje słusznie jedno z zaszczytniej- 
szych miejse w historyi rozwoju kulturnego naszego. 
wieku. Jak niegdyś Liebige stopień kultury oceniał 
w sposób cokolwiek paradoksalny ilością spotrzebowa- 
nego mydła, możnaby analogicznie konsumcyi nafty po- 

dobne znaczenie przypisać, gdyby różne położenie geo- 
graficzne z natury nie wyposażyło mieszkańców ziemi, 
w różne ilości światła naturalnego. 

Przemysł naftowy jest ściśle związany z wydoby- 
waniem surowca — ropy rozwój jego stoi w ścisłej 
zawisłości od rozwoju wiertnietwa naftowego, które 
z biegiem czasu wyrobiło się na specyalną gałęź gór- 
nictwa. Rozwój przemysłu naftowego obejmuje dwa ró- 
żnorodne działy pracy: wydobywanie ropy i jej prze- 
róbkę, z których tylko drugi należy do zakresu zadań 
chemii zastosowanej. Z tego względu ograniczamy się. 
też na umówienie zadania drugiego, przeróbki ropy, po- 
przedzając je dla stwierdzenia doniosłości ekonomicznej 
liczbami, odnoszącemi się do światowej produkeyi ropy 
wnta ŁOJC. | 

Produkcya ropy Mo w r. 1896 w przybli- 
Żżeniu: | ae 

W Stanach Zi odaocón ak (Pensylwania, Nowy 
York, Ohio, Westwirginia, Kentucky, 'Tenessy, Mary- 
land, Indiana w roku 18967). 70,000.000 MC. 
W Kalifornii . 5,000.000 MC. 
W Kanadzie. ł 1,200.000 ,, 
W Ameryce połud. (Peru, Chile, | 

Argentynia) . 
W KRosyi (Kaukaz) 
W. Austro-Węgrzech Gelieni) 3,000.000 
W Rumunii 800.000 
W Niemczech WA 15.000 
W Włoszech 40.000553 =: 
Na Jawie 450.000 ,, 
W Zachodnich dach (Bur Ao -D00.U0OR 5 
W Sumatrze : 1,000.000 
R Japonii , i ; 100.000 ., 

W innych państwach i krajach (Meksyk, Egipt, 
Borneo, Chiny, Nowa Zelandya itd.) około 1,000.000 MC. 

1,500.000€) , 
73,000.000 „, 

Ogólna produkcya Światowa wynosiła w r. 1897 
w przybliżeniu 155,800.000 MC. 

Krajami, które ropy najwięcej przerabiają i prze- 
róbkę tejże na najszerszą skalę wykonują, są państwa: 
Pensylwania, Nowy York, Ohio, Kalifornia i Kaukaz, 
dalej idą, Galicya, Rumunia, archipelag Sunda, Kanada 

i Burmah. Przemysł naftowy innych państw jest w po- 
równaniu do państw wyżej wymienionych nieznaczny; 
zaznaczyć natomiast trzeba, że przeróbka ropy odbywa 
się również w krajach ropy nieprodukujących, jak we 
Franeyi, Hiszpanii, Anglii, na Węgrzech a po części 
także w Niemczech i we Włoszech. Odnośnie do tego, 
gdzie ropa wyprodukowaną została, można rozróżnić 
przemysł naftowy amerykański, rosyjski 1 
rumuński; pominąwszy to, że na te kraje przypada 
główna część POEMA zachodzą między powyższemi 

1) W r. 1897 nie będzie prawdopodobnie produkcya wię- 
ksza, tylko raczej mniejsza, bo już w r. 1896 spadła w poró- a 

wnaniu do roku 1895 o blisko 5 milionów „UKSW A.2%, 
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ropami pewne różnice, pochodzące częścią z nierównej 
jakości tychże, częścią z odmiennego sposobu fabrykacyi 
w poszczególnych krajach. 

Zanim rozpatrzymy sposób fabrykacyl, musimy 
zająć się surowcem, ze względu na jego pochodzenie 

przymioty. Niestety nie jesteśmy w stanie traktować 
tej kwestyi wyczerpująco, bo zarówno 60 do pochodze- 
nia ropy, jakoteż jej składu chemicznngo nie możemy 
ścisłych odpowiedzi dawać i musimy zadowolić się tylko 
prawdopodobnemi przypuszezeniami i twierdzeniami nie- 
dowiedzionemi. Szczególnie w rozwiązaniu kwestyi po- 
chodzenia nafty spotykamy wielkie trudności, które 
prawdopodobnie nie tak łatwo zostaną usunięte, mimo 

' badań i dociekań z rozmaitych stron podejmowanych. 
Wyjaśnienie kwestyi tworzenia się i powstawania ropy 
przedstawia bowiem korzyści nie tylko czysto teorety- 

"czne, ale posiada także szczególne znaczenie w górni- 
cetwie samem. 

Największą praktyezną doniosłość przedstawiałoby 
rozstrzygnięcie czy nafta. jest pochodzenia organicznego, 
czy też nieorganicznego, jest to w każdym razie kwe- 
stya większej wagi jak ta, czy ropa się wytworzyła 
z ciał roślinnych ezy zwierzęcych, a to z tych wzglę- 
dów, że przez to wyjaśniłyby się warunki geologiczne 
występywania ropy i zyskałoby się cćnne wskazówki co 

-do rozpowszechnienia jej podziemnych zbiorników. Nie 
ż potrzeba również dowodzić, że równoczesne tworzenie 

się warstw osadowych i ropy, mniejsza o to, czy z re- 
sztek eiał zwierzęcych lub roślinnych, pociąga za sobą 
całkiem odrębne warunki tektoniczne i komunikacyjne 
dla ropnych zbiorników, jak przy emanacyi z pyrostery, 
będącej podstawa hipotez czysto chemieznych. Jak wia- 

_ domo skłania się większość badaczy do hipoteczy orga- 
- nieznej a speeyalnie zwierzęcej, która została wpierw 

przez Leopolda Bueha wypowiedzianą a obecnie 
ma najwięcej zwolenników w szkole niemieckiej. W Ro- 

Syl cieszy się największem uznańiem Ww świecie nauko- 

wym hipoteza mineralna czy li emanacyjna, opierajaca 
się na pierwotnym poglądzie Berthellot'a, w genialny 
sposób przez Mendelejew'a nadia idm. 

Wiadomo, że radca dworu Engler znalazł przy 
doświadczeniach ezynionych w ostatnich latach nad de- 
stylacyą . tłuszezów zwierzęcych składniki właściwe na- 
turalnym ropom (parafinę, nafteny, aromatyczne węglo- 
wodory, spolimeryzowane składniki jako oleje smarowe) 

'i przycz zynił się przez to znacznie do rozpowszechnienia 
hipotezy zwierzęcej, gdyż uczynił procesa tworzenia się 
ropy z tłuszezów prawdopodobnemi z chemicznego pun- 
ktu widzenia. Lecz równie prawdopodobną i ze stano- 

wiska chemicznego wolną od zarzutu jest hipoteza ema- 
nacyjna, zwłaszeza od tego czasu, gdy zaczęto dokła- 
dniej badać węgleki metalowe, i dlatego są według 
mego zdania przy rozwiązaniu tej kwestyi ezynniki ge- 
ologiezne największej wagi. Niestety, są one tego ro- 
dzaju, że nie dają żadnego pozytywnego rezultatu, cho- 

| 

ciaż z drugiej strony trzeba podnieść, że większa część 
geologów stawia trudności hipotezie emanacyjnej, stając 
po stronie hipotezy zwierzęcej mimo to, że brakuje nam 
do jej objaśnienia głównych dowodów t. j. resztek zwie- 
rzęcych w warstwach roponośnych. To jest jedna z głó- 
wnych przyczyn, utrudniających rozstrzygnięcie kwe- 
styi, i póki sprzeczność ta nie zostanie usuniętą, hipo- 
tezy zwierzęcej nie będzie można przyjąć bez zastrzeżeń 
i mimowolnie nasuwa się pytanie, czy problemat ten do- 
puszcza uogólnienie, lub czy może, jak w wielu innych 
trudnych zagadnieniach, obie strony nie mają słuszności, 
i czy ropa w ogóle nie mogła wytworzyć się w sposób 
niejednorodny. 

Na przypuszczenie to naprowadza nas bezpośrednio 
skład chemiezny ropy, który jak wiadomo nietylko 
w ściślejszem, lecz także w szerszem znaczeniu przema- 
wia przeciw jednolitości. Już dawno stwierdzono, że 
ropy różnego pochodzenia różnią się między sobą skła- 
dem chemicznym i własnościami, którą to różność wy- 
tłumaczyć należy nietylko przez ilościowe, ale i jako- 
ściowe stosunki składników. Rzeczywiście pokazało się 
przy badaniach dokładniejszych, że ropy różnego po- 
chodzenia różnią się co do własności fizykalnych i che- 
micznych, e0 musiało wpłynąć na sposób jej przeróbki 
i zastosowania. 

Chemia naftowa jest mimo licznych doświadczeń 
wykonanych na tem polu, nauką jeszcze dostatecznie 

niezgłębioną, dającą się tylko opanować za pomocą 
przypuszezeń, analogii i kombinacyi; .z tych powodów 
dozwala ona tylko na osądzenie ze stanowiska ogólniej- 
szego. Doświadezenia jednak wykazały, że ilościowe 
i jakościowe różnice w składzie rop są spowodowane 
różnem pochodzeniem terytoryalnem, na które z pewno- 
ścią geologiczne i geognostyczne czynniki niezwykły 
wpływ wywierały. Dlatego odbijają się różnice w skła- 
dzie chemieznym silnie w pochodzeniu rop do tego sto- 
pnia, że uzasadnia się na tem rozróżnienie pojedyńczych 
gatunków. 

Twierdzenie wypowiedziane na podstawie skrupu- 
latnych badań nad ropą amerykańską przez Cahour sa 
i Pelouze'a z jednej a Schorlemmer'a z drugiej strony, 
że ropy składają się głównie z węglowodorów nasyco- 
nych szeregu parafinów, doznało z biegiem czasu róż- 
nych zmian i ograniezeń, tak, że obeenie daje się ono 
jeszcze tylko z pewnem zastrzeżeniem do ropy amery- 
kańskiej i ewent. do ropy jawańskiej zastosować. Z pe- 
wnością nie stosuje się do tego twierdzenia ropa rosyj- 
ska a wątpliwem jest, ezy da się ono bez zastrzeżeń 
przyjąć dla ropy galicyjskiej i rumuńskiej, ażeby tylko 
poprzestać na dokładniej zbadanych gatunkach rop. 
Nawet przypuszczenie, że w skład ropy wchodzą prze- 
ważnie węglowodory nasycone, jest według radcy dworu: 
Englera nieprawdopodobne. W świetle doświadczeń 
tego badacza w chemii naftowej nader zasłużonego, 
przedstawiają jedynie części składowe niżej wrzące pro- 
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dukty nasycone, podczas gdy węglowodory wyższych 
frakcyi przewaźnie do nienasyconych należą. Chociaż 
wyniki otrzymane na podstawie dotychczasowych do-- 
świadczeń nie uprawniają nas do postawienia w tej 
kwestyi dalszych wniosków, to mogą one stać się bodź- 
cem do dalszych badań w tym kierunku, gdyż zdają 
się także z ogólnego chemicznego punktu widzenia je- 
szcze dużo faktów niewyjaśnionych i zajmujących w so- 
bie zawierać. 
(, , Ciekawą 

syjskich, 
rzeczą jest występywanie w ropach ro- 

galicyjskich, rumuńskich i niemieckich węglo- 
wodorów ogólnego wzoru Cn He, 0 charakterze nasy- 
conym, które zostały przez Markownikowa i Oglo- 
blina naftenami nazwane i jako takie okazały się 
głównymi składnikami wielu rop. W ostatnim czasie 
została identyczność naftenów z hexahydrogenizowanymi 
węglowodorami aromatycznymi mocno naruszoną i wię- 
cej na podstawie przypuszczeń jak stwierdzonych faktów 
odnoszą takowe do związku z grupami polymetyleno- 
wymi. Rozstrzygnięcie tej wątpliwości jest większej wagi, 
niż się czasami przedstawia, gdyż pochodne hydrogeni- 
zowanego pierścienia benzolowego posiadają specyalnie 
z powodu swego pokrewieństwa z związkami aromatycznymi 
wysokie znaczenie. Wzajemne przejście pierścieni poly- 
metylenowych zauważone w niektórych wypadkach utru- 

_ dnia w wysokim stopniu studyowanie podobnych zwią- 
zków, zwłaszcza przy braku materyału syntetycznego 

| | Chemia syntetyczna po- 
siada wprawdźie więcej wiadomości o związkach karbo- 
ksylowych polymetyleńów, ale i one nie wystarczają, aby 
sobie utworzyć dokładne pojęcie o związkach tlenowych 
kwaśnej natury, często w ropach występujących lub z jej 

składników się tworzących i mimo przypuszczeń, że 
należy w nich upatrywać kwasów karboksylowych pier- 
ścienia pentametylenowego właściwej jest nazywać je 
i nadal aż do dokładniejszego zbadania, kwasami nafte- 
nowymi albo jeszcze lepiej kwasami naftowymi. Te 
kwasy naftowe występujące prawdopodobnie tylko w ro- 

umożliwiającego porównania. 

_" pach, tak zwane „nafteny* zawierających, stały się przy- 
ezyną często powtarzających się usiłowań co do ich 
spożytkowania, polegających w ich podobieństwie z kwa- 
sami tłuszczowymi. W pierwszym rzędzie należy wspo- 
mnieć o próbach mających na celu użycie kwasów na- 
towych w fabrykacyi mydła a w dalszym ciągu utle- 
nianie węglowodorów naftowych dla zamiany tychże na 
materyał do tego celu przydatny. Doświadezenia do tego 
dążące zawiodły w ogólności nadzieje do nich przywią- 

zywane, gdyż czyste mydła naftowe jakoteż dodatki 
olejów naftowych do mydła okazały się niepraktyczny- 
mi, trzeba jednak zaznaczyć, że oleje mineralne zmie- 
szane z mydłami ziem alkalicznych lub z mydłami gli- 
nowymi (do czego także użyć można czystych kwasów 
naftowych) osiągły wysoką wartość jako stałe tłuszcze 
smarowe. (Smary Tovott'a, Wirth'a, Kiefera ete.) Oprócz 

tego stosowano kwasy naftowe jeszcze do wyrobu estrów 

owocowych, esencyi pachnących i do fabrykacyi po- 
kostów i zdaje się, że o ile pierwsze zadanie przedsta- 
wia się niekorzystnie, o tyle drugie ma wszelkie widoki 
powodzenia. | 

Między innemi w ropie występującemi ciałami mo- 
głyby chyba połączenia siarki zyskać praktyczne zna- 
czenie, o ile by się o wydzielenie siarki rozchodziło. 
w niektórych ropach stanowi ona, występując w wię- 
kszych ilościach, bardzo uciążliwy dodatek, dający się 
we znaki przy przeróbce podobnych rop. Zmany jest dla 
wielkiej zawartości siarki t. z. Lima-oil, ropa wstrętnego 
zapachu, znajdująca się w obfitych ilościach w kopal- 
niach państwa Ohio, jakoteż sposób odsiarczania H. 
Frash'a, zasadzający się na użyciu mięszaniny tlenków 
owo ah do wiązania siarki z jej połączeń w ropie. 
Pomysł regeneracyi siarki z ropy, znalazł w metodzie 
H. Frash'a swe urzeczywistnienie, a jeżeli okaże się tak 
skuteczny, jak się zapowiada, to kwestya zdaje się być. 
rozwiązaną; z własnych doświadczeń w a kierunku, 
sądu wydać jednak nie mogę. 

Połączenia azotowe posiadają tylko wartość teore- 
tyezną, a to ze względu na ich związek z hipotezami, 
wytwarzania się ropy. Uważane pierwotnie jako dowód 
przemawiający przeciw organicznemu pochodzeniu nafty, 

stały się one na podstawie wykrycia zasadowych połą- 
czeń azotowych w ropach rozmaitego pochodzenia wa- 
Źnym dowodem świadezącym na jego korzyść. Czy je- 
dnak azot występujący w ropie przy destylacyi głównie. 
na końcu tejżę jako ammoniak, będzie mógł być jako 
taki kiedyś zużytkowany, pozostaje ze względu na jego 
małe ilości wątpliwem. 

Przy omówieniu składu chemicznego ropy nie mo-- 
żna pominąć węglowodorów aromatycznych, które wszech- 
stronnie w różnych ropach, a zwłaszcza w destylatach 
wrzących w niższej temperaturze, wykryte zostały. Na 
każdy sposób musimy je uważać Jako składniki ropy, RO 
chociaż wykluczonem nie jest, że one w niektórych Wys, 
padkach, nie cheę powiedzieć we wszystkich, przez 
działanie silnych "odczynników chemicznych (dymiący 
kwas siarkowy i azotowy, brom) na polymetyleny ICN za 
fteny), wywołane i wytworzone zostały. Wyjątkowo na-- 
potykano także naftalinę w ropach, a w wysokowrzących Pod 
destylatach występują także skondensowane pierścienie 
benzolowe niewątpliwie jako dna rozkładu w Wwye 
sokich temperaturach. | 

Techniczne znaczenie zyskały przez jakiś CZAS, 
z powodu zawartości aromatycznych węglowodorów, ma-- 
zie, powstające przez przegrzanie olei mineralnych; kon- 
kurencya jednak z benzolem węgla kamiennego nie po- 
zwoliła destylacyi mazi naftowej się rozwijać. Znaczne 
ilości węglowodorów aromatycznych zawiera kondenzat Wan 
z gazu naftowego, otrzymanego metodą Pintscha. 

Węglowodory nienasycone są dla nas, wbrew ich 
wielkiego znaczenia dla chemii naftowej, uznanego do- 
iero w czasach ostatnich, ezemś w rodzaju terra ineo- 
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gnita. Obecność tychże zdradza się przez własność poly- 
meryzacyi i składników ropy, bądź to przy ogrzaniu, 
bądź przy działaniu odczynników (Engler Załozie- 
cki), wskutek tego odgrywają one przy fabrykacyi wa- 

kierując się innemi przy- 
(Dok. n.) 

Żniejszą rolę, jak jej dotąd, 
puszczeniami, przypisywano. 

Ero de" Rudolf Zuber. 

UWAGI SIY KFYCZNE 
nai hipotezami nowoczesnemi 0 powsłaniu nafty. 

Praca zaszezytnie znanego w geologii naftowej 
autora, umieszczona w „Zeitschrift fiir praktische Geo- 
logie, r. 1698, z. 5.* zasługiwałaby 

maczenie; ze względów jednak od redakcyi niezależnych, 
ograniczyć się musimy na streszczeniu takowej, a zaj- 

mujący ch się bliżej tą kwestyą odesłać do oryginału, 
w którym znaleść także mogą bardzo liczne literackie 

„ wskazówki, dotyczące omawianego przedmiotu. 

- Zuber omawia hipotezę Radziszewskiego, 

i 

Praca rozpada się na dwie części, w pierwszej 
omawia autór ogólne warunki geologiczne, bada nastę- 
pnie krytycznie podstawy teoryi Hóter - Englerowskiej 

» 0 zwierzęcem pochodzeniu ropy i przedstawia w dru- 
_giej części mało znaną. aczkolwiek nie nową teoryę 
- prof. Radziszewskiego 0 „bitumicznej fermentacji celu- 

lozy, jak takową krótko, choć eo prawda bez wiedzy 
BB teoryi nazwaćby można. Ze sposobu, w jaki prof. 

można wy- 
i eować że 0n oddaje jej pier wszeństwo przed dru- 
_giemi i zaliczyć się pozwala do zwolenników teoryi ro- 

AJ pochodzenia nafty, choć eo prawda nie pragnie 
być jednostronnym i dopuszcza w pewnych wypadkach 

„także zwierzęce pochodzenie nafty. 
Stanowisko takie uważać można za bardzo trafne, 

odyż pominąwszy inne względy sam skład cHeiczni 
A pa ropy przemawia raczej przeciw jak za jednorodnością. 

Zaraz na wstępie podaje autor szereg warunków 
| geologiczny ch, które we wszystkich dokladnie zbadanych 

_ obszarach ropnych zostały jako ri sprawdzone są to 
następujące : 

1) Węglowodory kopalne a szczególnie ropa, znaj- 
dują się wprawdzie w warstwach różnych okresów, lecz 
zawsze tylko w pewnych dla każdego obszaru nafto- 

A 

| wszystkich częściach ziemi, 

A | bknariok 

_'. rodne kolorowe gliny 
cami. Wapienie, napotykane także w tych formacyach, 

__ zawierają prawie tylko substancye maziste a nigdy wła- 

wego chrakterystycznych warstwach osadowych, prawie 
RSA wyłącznie morskiego pochodzenia. 

2) Formacye roponośne wszystkich systemów na 
są tak do siebie podobne 

eo do ukształtowania się i składu, że możnaby tutaj 
„mówić o szczególnym typie budowy, wspólnej wszystkim 

Zawsze są to bitumiczne iłołupki i różno- 
'azem z piaskowcami i zlepień- 

na dosłowne tłu- 

w tej obfitości, 

Ściwej nafty. Wtrącone niekiedy twory słodkowodne, 
są bardzo rzadko bitumiczne. | 

0) Większe ilości rop napotykamy tylko w potę- 
Źnych ławicach piaskowcowych ; wosk ziemny (ozokie- 
ryt) znajduje się wyłącznie w młodszych iłach trzecio- 
rzędnych w gniazdach i szczelinach; smoła ziemna i 
astalt przychodzą albo w wapieńcach, lub w pozostało- 
ściach zwietrzenia i wyparowania wycieków ropnych. 

4) Gdzie — jak n. p. w Karpatach — kilka forma- 
cyl naftowych z różnych okresów geologicznych istnieje 
obok siebie, tam napotykamy często układ warstw nie- 
bitumicznych, ułożonych równolegle i zgodnie między 
dwiema formacyami ropnemi. 

5) Zjawiska wulkaniczne, w właściwem słowa zna- 
czeniu, nie stoją w żadnym związku z pokładami ro- 
pnymi. 

6) Pokłady solne, źródła słone i żródła siarkowo- 
dorodowe towarzyszą prawie wszystkim znanym źró- 
dłom naftowym. 

() W warstwach różnych, 

jakości. | | 
Po bliźszem objasnieniu niektórych z powyższych 

ama ropy różnej 

„punktów przechodzi autor do poszczególnych hipotez 
o tworzeniu się ropy, załatwia się krótko z hipotezami 
emanacyjnemi, uważając je jako sprzeczne z spostrze- 

_zeniami dokonanemi w naturze i przechodzi obszerniej 
do teoryi zwierzęcej, znanej pod nazwą Hófer-Englero- 
wskiej. Czytelnicy znają tę teoryę, opiera się ona na 
zestawionych przez Hófera dowodach natury geologi- 
cznej i na doświadczeniach laboratoryjnych Englera, 
który destylacyą pod ciśnieniem tłuszczów zwierzęcych 
a głównie oleiny otrzymął płyn własnościami i składem 
chemicznym do ropy zbliżony. 

Prof. Zuber odmawia w krytycznych uwagach 
pracom prof. Englera tego znaczenia, jakie one dla 
rozpowszechnienia zwierzęcej teoryi pochodzenia ropy 
zyskały, a następnie zbija także geologiczne dowody 
Hófera, głównie jego twierdzenie, że skały bitumiczne 
zawierają tylko resztki zwierzęce, podając przykłady, 
że podobne skały mogą nawet więcej szczątek roślin- 
nych zawierać. Prof. Zuber załatwia się także z osła- 
wionym ryfem koralowym koło Gebel Zed w morzu 
Czerwonem, którego wycieki ropne dały zwolennikom 
teoryi zwierzęcej ważną broń do ręki. 

Z tem wszystkiem jednak i mimo twierdzenia, że 
rozstrzygnięcie kwestyi pochodzenia ropy zależy od wa- 
runków geologicznych , nie może ich dotychczasowa zna- 
Jomość wedlug mego zdania, ani w jedną ani w drugą 
stronę szalę przeważyć, gdyż trudności tłumaczenia 
rozbijają się właśnie o brak szczątków czy to roślin- 
nych, czy to zwierzęcych w pokładach naftowych 

ażeby sobie na tej podstawie wyrobić 
wyobrażenie o tem, z czego się lokalnie tak olbrzymie 
ilości ropy na małych stosunkowo przestrzeniach wy- 
tworzyć mogły. 
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W końcu przychodzi autor po chemiczno-teorety- 
cznem rozumowaniu nad doświadczeniami Englera do 
wniosku, że wyniki Englera, osiągnięte, jak wiadomo 
w temperaturach wysokich (805—420” CC), mogą być 
tylko w dosłownem znaczeniu przyjęte to jest w tych 
wypadkach, w których wysoka temperatura także współ- 
działać mogła. Uogólnienie Englerowskiej hypotezy nie 
można według prof. Zubera dotąd uważać za uzasa- 
dnione. 

Wyłuszczywszy swoje wątpliwości eo do teoryi 
zwierzęcej, poszukuje prof. Zuber rozwiązania kwestyi 
z innego punktu widzenia i przytacza w drugiej części 
zapatrywania prof. Radziszewskiego nad tworzeniem 
się ropy i prof. Kreutza nad tworzeniem się wosku 
ziemnego. Z powodu, że takowe są bardzo mało znane, 
a następnie na wskróś oryginalne, przytaczam tę część 
pracy obszerniej, już choćby z tego względu, że po- 
elądy w niej wyrażone różnią się zasadniczo od zapa- 
trywań obecnie najwięcej rozpowszechnionych i stano- 
wią poważny przyczynek do ciekawej ale nie rozwią- 
zanej kwostyi tworzenia się minerałów bitumicznych. 

Opierając się na badaniach gazów „bełkotki, jodo- 
wych solanek z Iwonicza i łupków naitowych oraz na 
spostrzeżeniach Popowa nad rozkładem celulozy (błon- 
nika), który wykazał, że przy jej gnieciu tworzy się 
metan i kwas węglowy, przychodzi Radziszewski 
ze względu na powstawanie ropy do następujących 
wniosków: Nafta wytworzyła się przez gnicie spła- 
wionych i w mule morskim zagrzebanych roślin. Jak 
przy każdej fermentacyi powstają obok produktów 
ełównych, produkta uboczne (przy zwykłej fermen- 
tacyi alkoholu są: bezwodnik węglowy i alkohol ety- 
lowy głównymi, a alkohole: propyłowe, butylowe, 
amilowe i dalsze — produktami ubocznymi), tak też 
przy rozkładzie błonnika są kwas węgłowy 1 metan 
produktami głównymi, a pozostałe węglowodory ropne, 
jak: etan, pentan, oktan, dekan i t. d. produktami 
ubocznymi, Rozkład ten da się przedstawić bardzo pro- 
stymi, pojedyńczymi wzorami, jak następuje: 

Błonnik Produkty główne Produkty uboczne 

2 Cc Hi» 05 z 5 C03 + 2 CH4 + GsHnw 
4 ( Hr» 05 = 10 CO3 + 4 CH: + C2He + UsHis 
6 Cc Hi> 0; = 15 C0> + 6 CHxa = C»He + CaHno 

+ UsHzo i t. d. 

Rozumie się, że w tym pedobnych morskich zbio- 
rowiskach ulegają jeszcze oprócz błonnika inne ciała, 
czy to zwierzęce, czy roślinne równoczesnemu rozkła- 
dowi, wskutek czego powstają inne różnorodne połą- 
czenia, które następnie występuja, jako domieszki pro- 
duktów głównych. Tem tłumaczyłyby się także różniee 
w składzie różnych rop. 

Radziszewski podnosi dalej, że ilość gazów, 
towarzyszących ropie w naturze, które w licznych miej- 

scach od wieków z ziemi się wydobywają jest tak 
ogromną, że możnaby je z niejakiem prawdopodobień- 
stwem uważać za produkt główny powstały z powodu 
onicia, zaś ropę jako produkt uboczny. 

Co do znaczenia soli morskich, to zdaje się z kil- 
ku tymezasowych przez Radziszewskiego nad mułem 
morskim i gnijącemi murszynami wykonanych doświad- 
czeń z wielkiem prawdopodobieństwem wynikać, że 
w obecności wody słonej tworzą się ciała maźtste i tlu- 
szczowe, podczas gdy w obeencści wody słodkiej głó- 
wnie wielkie ilości gazu błotnego i bezwodnika węglo- 
wego się wydzielają. Że sole morskie w ten, lub inny 
sposób na proces wytworzenia się ropy wielki wpływ 
wywrzeć musiały, zdaje się oprócz powyżej przytoczo- 
nych faktów jeszcze z tego wynikać, iż sól kamienna. 
solanki, bitum i ropa razem występują. 

W dalszym ciągu wyświetlł Kreutz tę sprawę, 
szczególnie co do wzajemnego stosunku ropy 1 wosku 
przez swe dokładne badania i rozumowania. 

Przedtem twierdzono bowiem ogólnie, chociaż bez 
uzasadnienia, że ozokieryt przedstawia tylko odparo- 
waną i stwardniałą ropę. Teraz jest atoli powszechnie 
wiadomem, że przez odparowywanie ropy mogą jedynie 
powstawać ciała maziste i żywicowate, jak asfalt it.p. 
O ile do dziś przekonać się zdołano występuje wosk 
ziemny w większych ilościach w warstwach młodszych, 
w miocenie i pliocenie, podczas gdy ropa z warstw geo0- 
logicznie starszych zawiera stosunkowo mało, lub wcale 
nie zawiera parafiny. Rzecz musiałaby się mieć od- 
wrotnie, gdyby zapatrywanie dawniejsze miało być 
prawdziwem. 

Kreutz dowiódł jednakowoż, że ropa 1 wosk 
podkarpackiej, mioceńskiej formacyi solnej znajdują się 
na złożyskach pierwotnych i stoją co do swego pocho- 
dzenia w bliskim związku z pokładami solnymi i re- 
sztkami roślinnemi, szczególnie z rodzaju drzew igla- 
stych. Z tego i z innych spostrzeżeń wnosi on, że 
ropa i wosk wytworzyły się równocześnie z nagroma- 
dzeń żywicznych roślinnych substancyj za współdziała- 
niem soli i mułu i przez szczególny. bliżej nie okre- 
Ślony chemiczny proces i następnie przez zwiększo- 
ne parcie górotwórcze i prawdopodobnie również przez 
podwyższoną temperaturę pierwotnie stały wosk zostal 
zamieniony w ciekłą ropę. 

Początkowo żywo zwalczane, później zupełnie 
zaniedbane i ignorowane, zostały zapatrywania te 
w ostatnim czasie znowu przez Załozieckiego 
poruszone, a ze stanowiska chemicznego bliżej wyja- 
śnione i dalej posunięte; chociaź Załoziecki 
z Kreutz owskiej hipotezy roślinnej przeszedł do 
Engler'owskiej hipotezy zwierzęcej. 

Na zakończenie autor dotknął także ważnej spra- 
wy nagromadzenia się ciał organicznych w potrzebńych 
do powstawania nafty ilościach i streścił Swoje po- 
glądy w następujących 6 punktach : 
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l) Węglowodory kopalne są pochodzenia organi- 
cznego, przyczem ciała roślinne. i zwierzęce w rówzej 
mierze braży udział (mniemanie szczególnie w Ameryce 
rozpowszechnione). 

2) Główna reakcya chemiczna mogła częściowo 
polegać na rozkładzie zwierzęcych i roślinnych tlu- 
szezów po oddzieleniu białka (Engler) — lub, co je- 
szcze jest prawdopodobniejszem na gnieiu błonnika (R a- 
dziszewski). 

o) Sole morskie oddziaływały z jednej strony 
konserwująco a z drugiej przyczyniły się głównie do 
wytworzenia stałych i eiekłych węglowodorów (wosk 
ziemny i ropa), podczas gdy w obecności wód słodkich 
powstawały głównie gazy i pokłady węglowe. 

Ostatnie dwa zdania przedstawiają w każdym ra- 
zie szerokie pole do badań czysto naukowych. 

4) Z geologicznego punktu widzenia zdaje się wy- 
nikać, że szczególnie głębsze, spokojniejsze, odcięte 
zatoki, w których z jakiegobądź powodu mogły się na- 
gromadzić ciała organiczne różnego pochodzenia i ró- 
wnocześnie zasypane zostały warstwami napływowemi, 
stanowiły najkorzystniejsze warunki dla procesów two- 
rzenia się nafty. 

Równemi genetycznemi okolicznościami tłómaczy- 
łoby się także zadziwiające podobieństwo między ró- 
znorodnemi formacyami naftowemi. 

5) Większa ilość pokładów ropnych znajduje się 
na łożysku pierwotnem, tylko bardzo rzadko i to jedy- 
nie lokalnie: mogła nafta z jej pierwotnego miejsca 
przedostać się do sąsiednich skał porowatych lub roz- 
padzistych. Tylko o tyle da się zauważyć zmiana ło- 
żyska, że ropa tworzyła się prawdopodobnie w iłach 
i łupkach, a produkt gotowy nagromadził się głównie, 
Jak to rzeczywiście z natury rzeczy wynika, w pia- 
skowcach. 

6) Wosk ziemny (ozokieryt) wytworzył się równo- 
cześnie i w równy sposób co ropa, lecz mógł się na- 
stępnie zamienić częściowo lub całkowicie w odpowie- 
dnich warunkach na ropę (Kreutz, Załoziecki). 

Grodzę się w zupełności z końcowem zdaniem prof. 
Zubera, że do wyświetlenia sprawy potrzeba jeszcze 
dalszych i wszechstronnych badań, nie ograniczających 
się do jednostronnego pojmowania rzeczy, bo takowe 
ani taktami ani obecnym stanem naszej wiedzy przy- 
rodniczej nie jest uzasadnione. Załoztechi. 

Fabrykacya beczek stalowych. 
Jeszcze z jednej gałęzi przemysłu, mianowicie be- 

dnarstwa, ma być drzewo przez żelazo wyparte. Już 
przed paru laty starano się naczynia drewniane żela- 
znemi i stalowemi z zastąpić, które jednak dla kształtu 
waleowego i braku wygięcia były w użyciu bardzo nie- 

*) Zwracamy równocześnie uwagę naszych czytelników 
na inserat firmy „Stahlwerke Weissenfels* oferującą beczki 
stalowe. (Od red.). 

wygodne. Konstruktorzy atoli byli zawsze zdania, 
że metalowe beczki muszą być koniecznie wydęte. 
W celu prędkiego i taniego wyrobu beczek czyniono 
liczne próby i uzyskano t także liczne patenta, według 
których została. urządzona pracownia w Uxbridee. 
Cały przebieg wyrobu, od blachy stalowej aż do beczek 
gotowych, wykonuje się zapomocą maszyn nadzwyczaj 
pomy słowo skonstruow anych. Główna część tych maszyn 
stanowi specyalna w aleownia, która blachę stalową, ma- 
jaca być użytą do tułowia beczki, tak długo óbrakia 
na zimno, aż ona osiągnie żądaną postać w: alcowi ą a po 
dalszej obróbce kształt wydęty beezkom właściwy. Na- 
stępnie adjustuje się takowe i spaja się z tułowiem ele- 
ktrycznym sposobem. Elektryczne spajanie wykonuje się 
według metody Benarda, przy użyciu maszyny dy- 
namo o (50 Ampóre'ach i 85 Voltach. Prąd jest poła- 
ezony z bateryą akumulatorów, do których odprowadza 
się prąd zbyteczny, jeżeli spawacze całego nie potrze- 
bują. Dna o kształcie tarczy wytłacza się na zimno za- 
pomocą szezególnych machin i poddaje działaniom tło- 
czni bydranlicznej, która w dwóch tłoczeniach w ykonuje 
dwie operacye: w pierwszym otrzymuje dno dla powię- 
kszenia siólsoś: kształt falisty albo karbowany, w dru- 
giej przymocowuje się do dna listewki, potrzebne dla 
spawania go z tułowiem. Następnie sporządza się w dnie 
i tułowiu otwory w celu przymocowania flanszów wzma- 
ceniających i kurków, które również są spawane w spo- 
sób elektryczny i łączy się dno z tułowiem. 

Dla powiększenia odporności fugi nasuwa się na 
nią dwa pierścienie stalowe, jeden wewnątrz na dnie, 
a drugi zewnątrz na końeu tułowia. W ten sposób jest 
dno zapomocą 4 listewek metalowych przymocowane; 
pierścień zewnętrzny, brzeg tułowia, listewka skrajna 
dna i pierścień wewnętrzny tworzą, będąc elektrycznie 
spojone, jednolitą stalowa masę. Po dnie, przykręca się 
szpunty osobno sporz ządzóne, ' przeznaczone na nie 
wzmocnione flanszy i Adiakije beczkę w odpowiedni 
sposób). 

Beczki stalowe sporządza się dla wszelkich wyma- 
gań o żądanem wydęciu w każdej wielkości od 90—900 
litrów zawartości i wyżej. Niedawno zamówiła angielsk: 
admiralicya 100 beczek o zawartości 0:9 m3. Każda 
beczka zostaje co do szezelności spawania najdokładniej 
badaną, flansz dla głównych otworów szpuntowych jest 
spajany wewnątrz w eelu uniknięcia możliwych zewnę- 
trznych wyskoków. Szpunty można każdej chwili wyjąć 
i kurkiem zastąpić, który równie sudne beczkę za- 
myka. Szpunty, nadające się szczególniej dobrze do ce- 
lów handlowych moga być specyalnym kluczem bez 
wszelkich trudności łatwo wsadzane i wyjmywane. 

Otwory szpuntowe raz zamknięte, są dla olejów, 
cieczy i pary bezwarunkowo nieprzepuszezalne, choćby 
nawet przy nieuwaźnem obchodzeniu się z beczkami, 
które nader często zachodzi. Przy wypadk ach transpor- 
towych pozostają szpunty nienaruszone. Dają się one 
łatwo zapieczętować i w ten sposób można transport 
zabezpieczyć przed defraudacyami i stratami, eo także 
dla urzędów cełowyceh jest korzystne. Szczególnie nadają 
się takie beczki do A ansportowania cieczy jak ropa 
i inne oleje, oleje smarowe, alkohole i t. d. 

Baryłki stalowe dla przewozu nafty posiadają ten 
sam ciężar, tę samą wielkość i ten sam kształt eo dre- 
wniane ; podobieństw o to jest tak wielkie, że z odległo- 
ści trudno je rozróżnić. Różnią się jednak najbar dziej 
przez to, że baryłki stalowe mieszczą w sobie 225 li- 
trów, a aib niane tylko 180 litrów. Handlarze słusznie 



Wa 188 i po sBNA M 
- utrzymują, że przy przesyłce 900 l. w 40 baryłkach 

zamiast w 50, oszczędzają 207/0; wiedza oni dobrze, jak 
uciążliwem i kosztow nem jest utrzymanie przy każdym 
składzie warsztatu bednarskiego, co przy użyciu baryłek 
stalowych da się ominąć. Grubość blachy stalowej może 
być dowolnie powiększona; beczki można ocynkować 
albo sposobem chemicznym lub na drodze galwanicznej, 
powlekać farb: „ pokostem i t. d. Kształt, wielkość, cię- 
żar beczki jest. niezmienny; oznaczywszy raz tarę pozo- 
staje ona na zawsze dokładną, eo w wielu wypadkach 
jest pożądanem. Beczka drewniana przeciwnie staje się 
przez absorpcyę i impregnowanie ciężką, zmieniając także 
przez każdorazowe odnowienie dna i zmiany dęg swą 
zawartość 1 tarę. 

(Dingl pol. Journal z Echo des Mines). 

"Z powiatu Brzozowskiego. 
O Starejwsi — jako o terenie naftowym — dużo 

już dotąd pisano i wszyscy geologowie zgodnie ozna- 
czają go jako jeden z najlepszych terenów naftowych, 
mających dla nas wielką przyszłość. A chociaż po sza- 
lonych i nadspodziewanych wybuchach ropnych w ko- 
palni Linderbanku — czyli t. z. 

_. wego w Starejwsi* rezultaty ogólne nie były w zupeł- 
ności zadawalniające, — a terena tutejsze nawet przez 
zaniechanie dwóch rozpoczętych obok Liinderbanku szy- 
bów przez Towarzystwo belgijsko-galicyjskie — zostały 
poniekąd zdyskredytowane, to raczej to wszystko przy- 

"pisać należy ubocznym celom i zakulisowym sprawom 
pomienionego Towarzystwa, jakoteź zbyt kosztownej 
a nie 'acyonalnej administracyi i eksploatacyi Liin- 
-derbanku. | 

Nie o tem też teraz chcemy mówić, bo to rzecz 
w świecie nafciarskim zbyt znana, ale pragniemy po- 
dzielić się pocieszającą nowiną, że cała ta kopalnia 

Liinderbanku wraz z terenami i szybami Towarzystwa 
belgijsko-galicyjskiego w Starejwsi przeszła obecnie na 

_ własność w polskie — a energiczne ręce znanego w na- 
szych kołach młodego nafciarza, P. Włodzimierza Pol- 
mana, który w tych dniach podpisawszy odnośne kon- 

trakta, z całą energia i właściwem mu zamiłowaniem 
zabrał się do uporządkowania i dalszej, da onalniejszej 

eksploatacyi tutejszej kopalni. 
Zadanie to duże i potrzebujące wkładów — ale 

niewątpliwie korzystne — dlatego sądzimy, że młody. 
przedsiębiorea dobierze sobie zapewne wspólników, aby 

_ „Viribus unitis* tem łatwiej i pewniej mu sprostać, — 
a znające jego zdolności administracyjne, ogromną pra- 

aga | zamiłowanie swego fachu, nie watpimy, 
* praca jego jak najpomyślniejszym uwieńczoną zosta- 

nie skutkiem -- dla dobra okolicy — rozwoju przemy- 
słu naftowego — no i własnej jego kieszeni — czego 
mu z serca życzymy przesyłając młodemu przedsiębior- 

stwu ser deczne „Szczęść Boże!*, J. 
Starawieś dnia 15. Bierpnia 1898. 

KRONIKA. 
_ Japoński przemysł naftowy. 

„wił sie bardzo silnie w ostatnich latach w Japonii. Używa 
się jej nietylko do celów świetlanych, lecz także do wy- 
twarzania KO Obecnie PREZ się rocznie nafty z Ame- 

„MKonsortium nafto-- 

Popyt za naftą oży- 

"ryki i Rosyi w wartości 6,000.000 Yenów, chociaż obszary. 
naftowe, które kraj sam posiada i które znajdują się w Echigo 

'1 miejscowościach okolicznych zdają się jednak dużo obie- 
cywać. 

Właściwe obszary naftowe rozciagaja się od Hokkaido 
do Akita poprzek prowincyi Echigo i Shinano sięgając aż 
do prowincyi Totumi. Dotąd ustawiono na obszarach w To- 
sanie 56 rygów wiertniczych, w ciągu roku ma ich jeszcze 
przybyć 28, tak, że z końcem b. r. będzie tam istniało 
84 otworów świdrowych. Stan przemysłu naftowego był do- 
tąd niepomyślny, ponieważ źródła naftowe były niedostępne, 
a z braku odpowiednich urządzeń nie można było prowa- 
dzić eksploatacye na większą skalę. 
naftę za pomocą machin systemu amerykańskiego z głębo- 
kości 6 — 800 nawet 2000 stóp. Rafinacya uczyniła tak 
wielkie postępy, że nafta japońska jest tej samej jakości co 

nafta zagraniczna. | nę | 
Głównymi targami naftowymi prowncyi Echigo sa 

miasta Hokkaido i Shinano. Rozwojowi fabrykacyi na szer- 
szą skalę stały dotad stosunki wewnętrzne przemysłu na. 
przeszkodzie. GGdyby zamiast 80 fabryk, które obecnie są 
w ruchu, syndykat podobny do „Standard Oil Company* 
albo do rosyjskiego trustu naftowego (?) miał w ręku eks- 
ploatacyę nafty, mogłaby się produkcya w krótkim czasie 
kilkakrotnie zwiększyć. W Tokio pojawiają się już rzeczy- 
wiście dążności do utworzenia analogicznego syndykatu. 

Ilość nafty PRA 
2,240.000 hl. w wartości z górą 201 milionów marek. 
Poówit zwiększa się coraz rd Japonia ma o tyle ko- 
rzystne położenie, że Azya wschodnia stanowi dla niej targ 
naturalny, mogacy ciągle się powiększać. Nowsze wiadomości 
głoszą o występywaniu ropy w Formozie. : 

Spirytus jako materyał świetlny. W laboratorym 
Zióżk wera związku dla przemysłu spirytusowego. czyniono 
liczne doświadczenia nad tem, 
oświetlenia bez dodatku ciał żarowych. 
wano węglowodory z mazi węgla kamiennego, która to maź 
produkuje się w bardzo znacznych ilościach w przemyśle 
chemicznym. Według wywodów czasopisma. Zetłschrtft f. d. 
Spiritus- Industrie nie może spirytus palny 

jednak strony okazało się, że przez użycie spirytusowego 
światła żarowego, za, dodaniem odpowiedniej ilości węglowo- 
dorów, oszczędza sie na paliwie. Przy doświ adczeniach czy- ana. 
nionych z xylolem (Us H1o) pokazało się, że w tej samej BRO 

SIĘ .W je- 
dnostce czasu dla wytworzenia jednostki światła następujace. 

spirytusu czystego 100 części, 

lampie i przy tym samem ciele żarowem zużywa 

ilości materyału palnego: 
spirytusu z 10%0 xylolu 81:'4 części i OU z 1500 Xy- 
lolu 3:2 części. 

Za dodaniem 15%0 WE oszczędza się więc 268 
proc., jeżeli mieszanina xylolu nie jest. droższa jak dena- | 
turowany spirytus, co prawdopodobnie zachodzi. 

W iększość doświadczeń wykonywano jednak bez ciał: 
żarowych w 2 małych lampach naftowych z średnicą. pal- 

z płynnymi. 
związkami, benzolem (6 Hs), xylolem (Us H1o), kumolem. 
nika 10” z następnymi węglowodorami: 

(Cs H12) i stałym węglowodorem, naftaliną (Cio Hs). 
ciała rozpuszezano wprzód w spirytusie 56 ewent. 96% ob- 
jętości. Mieszanina z 86 proc. objęt. spirytusem dała w po- 
równaniu z naftą rezultaty niezadowalniające. Przy wiekszej 
ilości zużytego paliwa zostają te mieszaniny co do intenzy- © -- 
wności światła o wiele od nafty przewyższone. Słabszy Spieb „35 
rytus nie nadaje się już dlatego do tego celu, ponieważ wSspo- 
mniane węglowodory nie rozpuszczają się w nim w dosta- 
tecznej ilości i z mieszaniny niedługo znowu się wydzielaja. 

Obecnie wydobywa się. 

wynosiła w roku 1595. 

czy spirytus da się użyć do 
Do spirytusu doda- 

współzawodni- 
czyć z naftą, gdyż jest o wiele od niej droższy. A drugiej 



Dla łatwej rozpuszczalności xylolu i kumolu w 86% 
spirytusie używano węglowodorów zmieszanych z równymi 
ilościami benzolu. Niektóre mieszaniny wyżej wymienionych 
węglowodorów z spirytusem 96%0, dały płomień, którego ja- 
sność dorównywała intenzywności płomienia naftowego. Po- 
między płynnymi węglowodorami okazał się benzol najko- 
rzystniejszym dodatkiem. Przy użyciu xylolu, kumolu, nafta- 
liny i oleju solarowego zmniejsza się intenzywność płomie- 
nia, nie dosięgając intenzywności płomienia naftowego. Cie- 
kawem jest, że benzol, mimo jego rozpuszczalności w słab- 

szym spirytusie daje płomień o wymaganej jasności jedynie 
w mieszaninie z spirytusem mało rozcieńczonym. Naftalina, 
w małej ilości dodana, podnosi cokolwiek jasność płomie- 
nia. Większych ilości naftaliny dodawać nie można, gdyż 
w tym razie powstaje płomień dymiaący. Odnosi się to natu- 

ralnie tylko do palnika użytego w doświadczeniach. Przy 
odpowiedniej zmianie palnika będzie może dodawanie . wię- 
kszych ilości naftaliny dopuszczalne. 

.. Użycie naftaliny jest szczególnie przez to bardzo utru- 
dnionem, że się takowa po zgaszeniu płomienia na knocie 
w formie kryształków osadza, a po zapaleniu dymiacym pło- 

mieniem spala. Oprócz węglowodorów szeregu benzolu pod- 
dawano jeszcze olej solarowy doświadczeniom. Rozpuszczony 
w spirytusie 96%0 obj. z dodatkiem naftaliny w powyższym 
stosunku daje olej solarowy palny spirytus o dostatecznej 

_ jasności płomienia. Bez dodatku naftaliny jest intenzywność 
płomienia według poprzednich doświadczeń za słaba. Z wszy- 
stkich dotąd wymienionych węglowodorów okazała się mie- 
szanina l części benzolu z 2 częściami na wagę spirytusu 
96 proe. obj. jako najkorzystniejsza. | 
"Na podstawie szeregu doświadczeń przygotowawczych 

' przekonano się, że bez dodatku benzolu, płomienia o do-- 
_ statecznej jasności osiągnąć nie można. Obliczenie kosztów 

oświetlania mieszaniną benzolu z spirytusem jest obecnie 
niemożliwe. | 

Płonące pola lodowe. W czasopiśmie „Scientific 
_ American" znajdujemy opis interesującego zjawiska przy- 

rody podany przez H. E. B. Knerra pod tytułem; „Pło- 
nące pola lodowe*. Zdumiewajacem jest wprost słyszeć, iż 
_ na jeziorze Doniphan i jego dopływach (Kanzas) należy tylko 
przebić powłokę lodową pokrywającą powierzchnię wody, 

' a następnie przytknąć palącą się zapałkę, ażeby płomień 
_ wybuchł; a jednak jest to tam zwykłem zjawiskiem. Do- 

_bywający się płomień dosięga wysokości człowieka i pali się 
jedną lub dwie minuty. 

Materyał palny dla tych ogni stanowią gazy ziemne 
_dobywające się nieustannie, a gromadzące się tylko w zimie 
pod powłoką lodu często na przestrzeni 40 kwadr. yardów. 
Skwaterzy przebijają często w takich miejscach lód za po- 
mocą dłuta, zapalają gazy i grzeją się przy tym ogniu. Na- 

_ leży jednak zachować pewną ostrożność przy tej sposobności 
1 nie stawać naprzeciw wiatru lub kierunku wypływu gazów, 

_ gdyż zanim się spostrzedz można opali się ubranie. 
W niektórych miejscach dobywają się gazy tak obófi- 

"cie, że przeszkadzają tworzeniu się lodu z wyjątkiem w no- 
cach bardzo mroźnych, a i tak topnieje później ta cienka 

/ warstwa lodu pod wpływem dobywających się z wielkich 
_. głębin a więc ciepłych gazów. W ubiegłej zimie dochodziła 
_.. grubość lodu 15 cali, w miejscach jednakże gdzie wypływ 
.. gazu był silny, nie pokryło się jezioro lodem. 

' ujścia jednego z potoków do jeziora, gdzie woda jest bar- 
W pobliżu 

dzo płytką, tak, że dobrze widzieć można dno rzeki, poro- 
" biły sobie gazy regularne kanały, z których co: kilka se- 

kund dobywają się na powierzchnię wody wielkie pęcherze. 
Jezioro Doniphan leży około 4 mile na północ od 

. Atehison, Kanzas i powstało dopiero w ostatnich czasach 
t 

bitumenu i nierozpuszczalnyeh 
eznych składników. 
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jako jezioro rzeczne z odnogi rzeki Missouri; stało to się 
podczas powodzi na wiosnę i w lecie roku 1891. Pomimo, 
iż jezioro to powstało bardzo niedawno, przypuszczają nie- 
którzy badacze, że gaz zbierający się pod lodem jest po- 
wietrzem wybuchającem. 

_.Hypotezie tej sprzeciwia się jednak ta okoliczność, że 
gazy dobywają się w wielkiej ilości i nie na całej przestrze- 
ni dna jeziora lecz tylko lokalnie, a wschodnia odnoga je- 
ziora zupełnie zdaje się od gazu wolna; prócz tego zaś 
miejsca, na których się gaz wydobywa pozostają zawsze 
stałe. W kierunku ku rzece Missouri znajdują się jeszcze 
trzy dalsze jeziora (Mud, Sugar and Ben Lakes), które je- 
dnakowoż nie mają znaczniejszych ekshalacyi gazowych. 
Z uwagi na te okoliczności zdaje się prawdopodobnie, że 
gazy w mowie będące są gazem naturalnym, co wcale nie 
jest rzeczą nadzwyczajna, gdyż przy wierceniu w pobliżu 
miasta Kanzas w odległości około 25 mil od jeziora Doni- 
phan trafiono na źródło gazowe a w pobliżu Jola, 90 mil 
na południowy zachód od Kanzas odwiercono w przeszłym 
roku studnię gazową, która dziennie dostarczała 7 milionów 
stóp sześciennych gazu. 

Niema przeto wątpliwości, że gazy jeziora Doniphan 
są gazem naturalnym dobywającym się z wnętrza ziemi, 
ilości takowego atoli nie dadzą się na razie w przybliżeniu 
oznaczyć. Gdyby tu jednak odkryto źródło gazowe, stano- 
wiłoby to rzecz wielkiej wagi, gdyż St. Joseph, Mo odle- 
głe jest tylko o 16 mil ang. na północ, Atchison znajduje 
się w pobliżu, a Kanzas nie dalej jak 60 mil ang. na 
południe. 

Fałszowanie nafty. Mimo to, że nafta jest dosyć 
tania, bywa ona podczas przewozu Wołgą często przez do- 
mieszki tańsze fałszowaną. Domieszki te mają jednak bar- 
dzo złe skutki, ponieważ podnoszą zapalność nafty, przez 
co okręty, używające nafty do opalenia i do smarowania są 
narażone na pożary. W nowym regulaminie żeglugi rzecznej 
uwzględniono to i obowiazano żeglarzy używać tylko takiej 
nafty, która, posiadając wysoki punkt zapalności, nie może 
sama przez się, się zapalić. W tym regulaminie podano ta- 

kże ustaloną normę dla zapalności nafty, mającej być użytą 
na okrętach. Ponieważ atoli tylko fachowcy mogą decydo- 
wać o tem, czy rzeczona nafta odpowiada wymaganiom po-- 
stawionym w regulaminie, postanowili żeglarze na Wołdze. 
wnieść do ministeryum petycyę mającą na celu utworzenie 
centralnej stacyi doświadczalrej dla badania materyałów 
opałowych, olejów smarowych, a szczególnie nafty co do 
punktu jej zapalności, osobliwie ze względu na fałszowania. 
Za. najstosowniejsze miejsce dla utworzenia takiej stacyl 
uważają oni Niżny-Nowogród. | | j 

Powstawanie i własności asfaltu (przez Cliffor-. 
da Richardsona). W pierwszej, obszernej części pracy 
niniejszej omawia autor asfalt wydobywany z jeziora asfal- 
towego w Trinidad i z miejscowości sąsiednich; w drugiej 
części stara się wysnuć z otrzymanych rezultatów wnioski 
co do tworzenia się i do natury samej asfaltu. Analiza as- 
faltu polega na oznaczeniu zawartej wody, rozpuszczalnego . 

nieorganicznych i organi- 

Woda znajdująca się w asfalcie trinidackim, reakcyi 
kwaśnej, jest bogatą w sole, między któremi chlorki i siar- 
kany, oprócz minimalnych ilości soli amonowych, jodowych 
i borowych, pierwsze zajmują miejsce; z obecności dwu 
ostatnich składników wyżej wymienionych wnioskuje autor, 
że asfalt musi być pochodzenia termicznego. Ponieważ przy 
ogrzewaniu asfaltu uchodzi obok wody bardzo dużo skła- 
dników łatwo lotnych, przeto oznaczano wodę przez wysta- 
wienie miałko proszkowanego asfaltu na suchem powietrzu ; 
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przy tem pokazało się, przynajmniej przy asfalcie z Trini- 
dadu, że około 290/70 wody, (t. j. wszystka w asfalcie za- 
warta woda) uchodzi. Metoda ta odwadniania, została przez 
autora opatentowaną. (!) W przeciwieństwie do wody asfal- 
towej jest woda źródlana jeziora powstałego z dawnego kra- 
teru, pzed zmieszaniem się z asfaltem, alkaliczną, zawiera 
prawie wyłacznie tylko chlorki i wydziela, pozostawiona 
w spokoju, siarkę z siarkowodoru w niej się znajdującego. 
Bitaumenu w benzynie (p. wrz. d. 880) 1 chloroformie roz- 
puszczalnego zawierał asfalt suchy 54 —57V/%, zwłaszcza 
posiadały próby z różnych miejse jeziora wzięte przeciętnie 
tę samą zawartość rozpuszczalnego bitumenu. Jak się z prób 
wyjętych przy brzegu jeziora już eokolwiek stwardniałych 
pokazało, zawierają części miększe asfaltu więcej bitu- 
menu rozpuszczalnego w nafcie, jak części twardsze. Asfalt 
napotykany w pobliżu jeziora na lądzie, zawiera podobnie 
jak asfalt z brzegu jeziora mniej bitumenu rozpuszczalnego, 
jak asfalt z samego jeziora, odznacza się natomiast wię- 
kszą ilością składników organicznych nierozpuszczalnych. 

Bitumen trinidacki przedstawia ogólnie biorąc, bły- 
szczącą smolistą substancyą mięknącą w 760 O., a topnie- 
jaca w 1000 C. zawierającą 6/0. siarki i 0:5%. azotu. 
Część w benzynie rozpuszczalna jest miękka lepką masą, 
z zawartością 29% siarki. Po ekstrakcyi naftą posiada część 
bitumenu rozpuszczalna w chloroformie, błyszcząco-czarny 
wygląd, daje się łatwo sproszkować i topi się bez rozkładu. 
Składniki mineralne (35 — 36%) zawierają kwas krzemowy, 
slinek, tlenek żelaza i ciała rozpuszczalne wprzód wymie- 
nione. Glinka jest tak rozdzielona, że niepodobna jej cat- 
kiem z bitumenu usunąć, który dlatego zawsze około 2% 
gliny zawiera. Wzdłuż brzegu spotyka się czerwone, świe- 
eące warstwy, które według zdania autora powstały przez 
zwietrzenie asfaltu, po utracie—być może za współdziałaniem 
wody morskiej — wszystkich składników organicznych przez 
utlenienie. | 

Część organiczna nierozpuszczalna asfaltu — około 
9 —— 10%0 — zdaje się być produktem utlenienia i zawiera 
dużo siarki. Przy ogrzewaniu asfaltu trinidackiego w celu 
usunięcia wody uchodzi obok pary wodnej także olej koloru 
ciemnego. Gdy ogrzejemy asfalt w strumieniu kwasu wę- 
olowego można olej w nim zawarty destylować, w szyi re- 
torty wydziela się ciało barwy purpurowej, będące podobnem 
do ciała znalezionego przez Peckhama przy tej samej ope- 
racyi z kalifornijskiemi olejami, uważanego przezeń za ro- 
dzaj ciał pirydynowych. Przez traktowanie oleju pochodza- 
cego z asfaltu jak również miękkiego bitumenu wyekstra- 
howanego benzyną, kwasem siarkowym rozcieńczonym i dy- 
miącym i chlorkiem olinowym okazuje się, że asfalty skła- 
dają się po większej części Z węglowodorów nienasyconych 
z otwartą budową, obok 0 ile się zdaje, połączeń pierście- 
niowych, podobnych do naftenów. 

Równocześnie badał autor także asfalt z Bermudez 
(na północno-wschodniem wybrzeżu w Venezuli). Asfalt ten 
różni się od asfaltu trinidackiego, miękką strukturą, bra- 
kiem składników mineralnych, organicznych materyi nieroz- 
puszczalnych i wody, znajdującej się tam tylko jako me- 
chaniczne zanieczyszczenie. Bitumen jest w benzynie zupeł- 
nie rozpuszczalny, odznacza się wielką zawartością siarki 
i ma 0:75%0 azotu. | 

W końcu swej pracy potwierdza autor przez szereg 
analiz wykonanych nad twardymi i miękkim asfaltami (malta, 
gilsonit, elateryt) mniemanie, że siarka przy twardnięciu 
asfaltu ważną odgrywa rolę. Przeciętnie znaleziono w asfal- 
cie kruchym 8 — 10%; w twardym 4 — 6:50/0, w miękkim 
nie więcej jak 9-990 siarki. Tlenu autor z wyjątkiem skła- 
dników organicznych w asfalcie nie znalazł; jeżeli przyczy- 

nił się on w jaki sposób do stwardnięcia asfaltu, to niepo- 
został w nim jako taki, lecz w postaci wody. Fakt wyka- 
zywania dawniej tlenu w asfalcie przypisuje autor błędnym 
analizom i nieświadomości o obecności siarki i azotu w tymże. 
Ostatecznie przychodzi autor do wniosku, że składniki i wła- 
sności asfaltu, zawdzięczającego swe powstanie ropie, nie 
uprawniają nas do przyjęcia której z hipotez o pochodzeniu 
i tworzeniu się ropy. (Journal of Soc. of chem. lmd. 
1898, 15). 

Z Monachium donoszą nam, Że na tamtejszej dru- 
giej wystawie maszyn i motorów po raz pierwszy pojawiły 
się motory „Diesel*, których wielkie znaczenie dla świata 
przemysłowego ogólne wzbudziło zainteresowanie. 

Motor systemu „Diesel* popędzany być może płynnem 
lub gazowem paliwem a jako płynny materyał opałowy 
służy zwykle nafta. Ponieważ atoli i mniej wartościowe 
oleje jak n. p. olej solarowy również dobrze służyć mogą 
do popędu, przeto spodziewać się należy, że motory tego 
systemu szybko w Austro-Węgrzech się 2% aklimatyzuja, 
zwłaszcza iż olej solarowy jako wolny od podatku konsum- 
cyjnego zajmując miejsce benzyny używanej do celów prze- 
mysłowych lepszy znaleść może zbyt aniżeli dotychczas 
a przemysłowi dostarczyć wygodny materyał opałowy. 

Wybuch ropy. Telegraficznie donoszą nam z Sęko- 
wej, iż dnia 27 b. m. na kopalni należącej do rafineryi 
nafty „Apolo* w Budapeszcie w szybie Nr. I. (Leopold) 
nastąpił w głębokości 3/0 metrów duży wybuch ropy i pro- 
dukcya kilku godzinna wynosi z górą tysiąc centnarów 
metrycznych ropy. 

Odezwa. 
Stała Delegacya III. Zjazdu Techników polskich we Lwo- 
wie podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że po 
porozumieniu z krakowskiem Komitetem IV Zjazdu pol- 
skich techników uchwaliła projektowany w roku bieżącym 

IV Zjazd techników polskich w Krakowie odroczyć. 
Termin przyszłego Zjazdu ogłosimy w należytym czasie. 

Lwów, dnia 12. sierpnia 1598. 
przewodniczący stałej delegacyi III. Zjazdu 

techników polskich 

Skibiński WSK: 

Za sekretarza Delegacyi 

L. Syroczyński. 
FRKZYBEZ? PPSZOZERYC ZET K ZYTA PWCWO APAOSACT ZDK ROTY WOK SPEZTY TR PECBA A 

Wiadomości handlowe. 
Niemcy. Obliczanie tary w handlu nafta. Tak 

samo jak w handlu cukrowym, tak też i w handlu na- 
ftą liczne dają się słyszeć utyskiwania na sposób obli- 
czania tary. Od dawien dawna odtrąca się zwyczajnie 
przy dostawach nafty w baryłkach 200/0 tary. Podezas 
gdy jednak przed 15 laty waga próżnej baryłki wyno- 
siła 62 do 63 funtów, dochodzi obecnie takowa do 5 
a nawet 82 funtów, wskutek czego kupcy trudniący się 
drobną sprzedażą, znaczne ponoszą straty. Przy 350 
funtach przeciętnego ciężaru brutto wynosi bowiem po- 
trącenie tary (0 funtów; przed 15 laty zyskiwał przeto 
kupiec na baryłce 7 do $8 funtów obecnie zaś traci 
p funtów a nawet więcej, stosownie do tego, jak wypa- 
dnie baryłka; najnowsze beczki zaś ważą nawet pełnych 
82 funtów. Dawniej dowożono tu naftę w baryłkach ta- 
brykowanych w Ameryce, obecnie zaś pociągają grosiści 
naftę w cysternach i dopiero na miejscu ładuja takową 
w baryłki swojskiego wyrobu. 4: 



NZA BOBA | 101 

„Manncheim. Według wiadomości podanych przez 
Framkf. Ztg. toezą się obecnie pomiędzy wielkoksiążę- 
cym rządem badeńskim a towarzystwem .„ Pure Oil Com- 
pany* w Hamburgu i New York'u, jedynem przedsię- 
biorstwem naftowem w Ameryce, niezawisłem od Rocke- 
teller'a, które importuje naftę do Niemiec na większą 
skalę, układy celem odstąpienia towarzystwu temuż ze 
strony rządu potrzebnego miejsca na założenie w przy- 
stani reńskiej, koło Mannheimu instalacyi eysternowych. 
Towarzystwo naftowe monachijsko-bremeńskie powstałe 
z przedsiebiorstwa „Ph. Poth*, które rozporzadza kani- l ra meopeac ) l Ć 

tałem akcyjnym, wynoszącym 35 miliony marek i roz- 
dziela dywidendy w wysokości 44*/4 ©, przeszło jak 
wiadomo pod kontrolę Standard Oil Comp. i zmonopo- 
lizowało, że się tak wyrazimy, prawo składu w przy-, 
stani mannheimskiej. Przez usunięcie tego monopolu po- 
nosi rząd wielką zasługę, gdyż dopuszczenie towarzystwa 
„Pure Oil Comp.* do konkurencyi w południowych 
Niemczech niezawodnie wpłynie na obniżenie cen nafty. 

Olej solarowy do pędzenia motorów. Towarzy- 
stwo akcyjne dla przedsiębiorstw górniczych „Riebeek* 
w Halli nad Saalą zawiadomiło odbioreów swoich CyT- 
kularzem, iż przed upływem bieżącego roku nie będzie 
w możności dostarczać oleju solarowego, (do popędu mo- 

_ torów), gdyż całą pozostałą produkcyę zarczerwowano do 
innych celów. Również i inne fabryki należące do syn- 
dykatu handlowego dla olejów parafinowych, nie mogą 
Już, czy też nie chcą w tym roku zbywać olej solarowy. 
Nie można wprawdzie, jak piszą, nie dokładnego dowie- 
dzieć się o rzeczywistych powodach tego ograniczenia 

__ sprzedaży olejów solarowych używanych dotychczas do 
popędu motorów (niemiecki olej z węgla brunatnego), 
w każdym jednak razie faktem jest, że konsumcya tego 
oleju i zastosowanie motorów naftowych, nadających się 
znakomieie do pędzenia tymże olejem, tak wzosły, że 
cały niemiecki przemysł fabrykacyjny oleju solarowego 
absolutnie nie będzie w stanie pokryć zapotrzebowania, 

_ nawet w razie gdyby ograniczył się li tylko do fabry- 
kaeyi olejna dla popędu motorów, co nawet jest zamie- 
rzone, a olej solarowy dla oświetlenia wcale nie produ- 

kowano. Pomiędzy konsumentami oleju do motorów pro- 
wadzi się agitacya zmierzająca do tego, ażeby uzyskać 
wolny od cła import dla nafty do pędu motorów a do- 

tyczące wnioski częścią postawiono już w radzie związ- 
kowej, częścią też są w planie. Do agitacyi tej przyłą- 
czyło się również kilka izb handlowych. Wnioski doty- 

ezące uwolnienia nafty, służącej do pędzenia motorów, 
od eła wchodowego, opierają się na przepisach taryfy 
cłowej z dnia 24 maja 1885, wedle której rada rzeszy 
upoważnioną jest do zniesienia eła na oleje mineralne, 
służące do innych celów przemysłowych, jak fabrykacya 
smarów i olejów świetlnych, zaprowadzając jednakże 
kontrolę na rodzaj konsumeyi. Jak na ostatniem posiedze- 
niu izby handlowej i przemysłowej w Augsburgu podano do 
wiadomości, należy się spodziewać wedle komunikatu 
bawarskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, że kan- 
clerz państwa wniesie na radę rzeszy przedłożenie doty- 
czące uwolnienia nafty używanej do popędów motorów 
od cła wchodowego. | 

Norymberga. lzba handlowa i przemysłowa No- 
rymbergska wniosła do rady związkowej memoryał 
w sprawie uwolnienia nafty używanej do popędu moto- 
rów od eła wchodowego a równocześnie zwraca się do 

„do innych izb handlowych o poparcie tego wniosku. 
Dowóz nafty do Anglii. Towarzystwo Anglo-kau- 

kazkie, które postawiło sobie za zadanie popierać roz- 

powszechnienie rosyjskiej nafty na targach angielskich, 
wypowiedziało, jak donosi czasopismo Kaspij, wojnę 
nafcie amerykańskiej, wprowadzając na targi najlepszy 
gatunek rosyjskiej nafty o punkcie zapłonienia przy 
105” F. i drugą sortę o punkcie zapłonienia przy 889 
LF. Najlepsza nafta amerykańska, tak zwana biała, po- 
siada stopień zapłonienia odpowiadający 770 F., nie le-- 
pszą jest od rosyjskiej, a kosztuje to samo. Wspomniane 
towarzystwo urządziło w Londynie obszerne składy 
a nadto buduje śpiesznie w Anglii dalsze składy i utrzy- - 
muje całą flotę statków, służących do transportu nafty 
z bBatumu do Anglii. Parowiee cysternowy „Circassien- 
Prinee* przewiózł dotychczas 200.000 pudów kerozyny 
w 6 rezerwoarach do Anglii. Odbyt nafty rosyjskiej 
wzrasta wskutek tych zabiegów coraz bardziej na koszt 
nafty amerykańskiej. 

Nzwajcarya. Wzrost dowozu galicyjskiej nafty, 
który w obu poprzednich latach był widoezny, ustał 
w roku 1897. Mimo, że do Szwajcaryi w roku tym we- 
szło wogóle 57.000 q. więcej, zmniejszył się udział 
Austro- Węgrzech w imporcie o 6.000 q. i ograniczył 
się do cyfry 45,477 q. to znaczy do %5 go konsumeyi. 

Z jednej strony skarżą się, Że produkt nasz tylko do 
popędu motorów, lecz wcale do oświetlenia się nie na- 
daje, z drugiej zaś strony przewóz jest tak drogi, że 
dostawa po za Zurych i Winterthur się nie opłaca, pod- 
czas gdy włoskie towarzystwo konkurencyjne, które do- 
starcza nattę batumską z Sawony, zapewniło sobie zna- 
czne ulgi taryfowe na kolejach włoskich i na kolei gott- 
hardskiej. Obok tych dla importu austryackiego mało 
sprzyjających okoliczności, podnieść należy, że przed- 
siębiorey nasi w podaży niezbyt są ruchliwi. 

Batum (sprawozdanie czerwcowe). W zbycie nafty 
i innych produktów naftowych ani się stosunki popra-- 
wiły, ani też nie nastąpiła żadna zmiana, a ceny pozo- 
stały nadal takie same. Wywóz w miesiącu czerwcu 
wynosił: Ostatków 16.400 q., smarów 89.857 q., desty- 
latu 124.658 q., nafty 5,694.875 q.; z tego do Austro- 
Węgier wywieziono 1.058 q. smarów, 38.781 1/3 q. de- 
stylatu; 1 19.168 q.-nafty.. 4.50 

Chiny. Shanghai (w maju). W ostatnich czasach 
panowało na tutejszym targu z powodu znacznie wzro- 
słego dowozu wielkie przygnębienie. Importerzy wzbra- 
niali się zbywać zapasy po cenach, które bardzo były 
niekorzystne i wstrzymali się na razie zupełnie od wię- 
kszych szlusów. Obrót targowy ograniczył się przeto 
tylko do nieznacznych transakeyi, przy bardzo nieko- 
rzystnych cenach. Jedynie na olej „Langkat* był popyt 
nieco żywszy, a obrót w tym towarze niezgorszy, ponie- 
waż importerzy z tej prowineyi byli w możności znowu 
obniżyć ceny, eo musiało deeydująco wpłynąć na zbyt, 
gdyż konsument chiński przedewszystkiem patrzy na 
taniość. 

Japonia. Obrót na targu naftowym był w roku 
ubiegłym nader spokojny i charakteryzował się jedno- 
stajnością een. Nafta z Sumatry, którą tu dopiero od 
dwu lat sprowadzają pod nazwą oleju „Langkatć coraz 
bardziej się aklimatyzuje, zwłaszeza, że tańszą jest od 
nafty rosyjskiej i amerykańskiej o B do 5 yenów na 
pace. Własna produkcya Japonii na razie jest niewielka 
i szacują ją na 500.000 pak rocznie i zdaje się również, 
że bogactwo naftowe Japonii, o którem tak wiele w osta- 
tnich ezasach słychać było, wcale jest niewielkie. Towa- 
rzystwa, które się potworzyły eelem eksploatacyi, tych 
rzekomo bogatych terenów, nie prosperują a produkcya 
japońska wcale się nie wzmaga. | 
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Taryfy kolejowe. 
"Ropa i produkty naftowe. Dla ropy nadanej w ła- 

dunku 10.000 kg. Z Borysławia, Drohobycza, Gorlic, Iwo- 
nicza, Jasła, Jedlicz, Krechowie, Krosna, Olszaniey, Pod- 
wołoczysk, Rymanowa, Skołyszyna, Ustrzyk, Zagórzan, przez 
Bruck n. L. transit, Ganya falva (granica krajowa), Mar- 
chegg trs., Szakolcza orszaghatar, Vlarapass transit, Zsolna 

4ransit, Zwardoń transit, | 
do Budapesztu-Ferenczvaros lub Budapesztu kitóró i dla 

otrzymanych z tej ropy produktów, jakoto nafty, olejów 
smarowych, maziowych, niebieskich, zielonych i benzyny 

ekspedyowanych dalej z Budapesztu-kerenczvaros lub Bu- 
_dapesztu-kitóró, obowiązują następujące taryfy: 

Dla posyłek pochodzących z Borysławia, Drohobycza 
lub Krechowie a ekspedyowanych via Bruck — bezpośre- 
dnie stopy przewoźne taryf dla linji Beszkid (granica kra- 
jowa) — Bruck. i | 

Dla posyłek pochodzących z Olszanicy lub Ustrzyk 
przesyłanych via Marchegg i 
ryfy w bezpośredniej kommunikacyi z Wiedniem przypada- 

jące na linię Vidrany (granica krajowa) — Marchegg. 
Zresztą zaś na liniach król. węg. kolei państwowych 

1 na linji Koszyce — Bogumin względnie do przebieżonej 
przestrzeni za kilometr i 100 kg. 0:2 helery przewoźnego 
z dodatkiem 4 helerów należytości manipulacyjnej i po- 
datku transportowego, jako też ewentualnie przypadającej 
taryfy z tytułu mostowego. | ! | 

Przesyłki ropy winne być nadawane na bezpośredni 
list przesyłkowy pod adresem jednej z Budapeszteńskich 
destylarń nafty i przez takową odebrane w Budapeszcie. 
Produkty z tej ropy otrzymane, wymienione wyżej, muszą 
być przez tę samą destylarnię w ciągu roku do Austryi lub 
też dalej bez przepisanej ruty wyekspedyowane. 
| Ważne od 10 sierpnia do końca roku 1898. 

W drodze zwrotu nadpłaconych należytości. 
Na podstawie duplikatów oryginalnych listów prze- 

syłkowych wystawionych pod adresem fabryki korzystającej 
z ulgi taryfowej z wyż wymienionych galieyjskich stacyi do 
Budapesztu-Ferenczvaros lub kitóró, lub listów przesyłko- 
wych na dalszą ekspedycyę z wymienionych stacyi Buda- 
peszteńskich wystawionych przez fabrykę korzystającą z ulgi 

taryfowej, jako nadawcę. Dokumenta nie zaopatrzone jeszcze 
stampilą zwrotu należytosci wnosić na'eży do dyrekcyi król. 
węg. kolei państwowych (© III b) najdalej do końca kwie-- 
tnia 1899. Opust w taryfie odnosi się również i do tych 

_ posyłek, które nadane zostana w trzecim dniu publikacyi 
z uwzględnieniem podanych warunków. Przesyłki, dla któ- 
rych żądaną będzie ta ulga taryfowa, nie moga z innych 
opustów korzystać, względnie tracą prawo do tej ulgi, jeśli 
starano się dla nich o inne opusty. | 

| Koks naftowy w ładunkach 10.000 kg. do Berlina- 
dworzec Anhalt Drezdeński, Górlicki, Ślązki z 
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Mezaskelopu ON Z ye A OZGA 
ODASICZA POOR OG Paa DARY NNMLCKE 0 WSL DO 
ORO WSO NU Ułan ASA AA A NE a 0 OKD 
POZSOKĘ: UJNGOOCC WA 0 ca GOO GP OAKO 

Ważne od 1 sierpnia do końca roku 1898. 
W drodze kartowania. | | 
|. (Publ. król. węg. kolei Państw.). 

odpowiednie przewoźne z ta-- 

fenigów. 

Woda siarkowa, (produkt odpadkowy przy desty- 
Jacyi nafty) w ładunkach 10.000 Kg. | 
Borysław —bwów Podzamcze” „0800.00 0.0 038hel. 
Drohobycz + ż ZWI AA PARA AGONY, 
Głęboka . ją ORA RYS SZOK UNA ARIE 
Gorlice A SSA Ze RSE WOREEYE ALE da 1 STO: 
Grybów A ć 64 4 
ltzkany s PRA PCN 
Iwonicz Ao ź „SAWA 
Jasło STA Ą 90 
Kołomyja Ę » 48 2%, 

Krechowice , + os deg 
Krosno Ź h WAĆ 
Marcinkowice , a rez 
Nadwórna © A Ab 
Nowy-Sącz ć ie ŻA Se00 
Posada-Chyrowska h SASA 
Przemyśl -. © „ > ada 
Stanisławów , j ZZA A PL LSB NAA 
Stróże 5 3 Mp PRAC PWOG CA 
Ustrzyki R A ORAZ | ERA 
Wola łużańska W WAS MIARA NA CZA 
Zagórzany ŻNOO A ZA O NOS NARARA A 
Zuczka 61 
Ważne od 21 sierpnia do końca roku 1898. 
W drodze kartowania. 

(Publ. c. k. kolei Państw.) 
Kwas siarkowy, w ładunkach 10.000 Kg. do a 

Schimitz, b) Skalitz- Boskowitz. 

2 Rozdzin o 00 ORO ROW KA Wr lo 
Ważne od 16. sierpnia do końca roku 1898. 
W drodze kartowania. rę | 

(Publ. Tow. kol. Państw.) 

Galicyjski targ naftowy i woskowy. 
| Qleje. Przy żywym popycie i dobrem usposobieniu So 

na targu naftowym była podaż bardzo znaczna i zna- 
lazła chętnych odbiorców. Przyczyna tego leży w tem, © A 
że destylarnie robią na zapas wobec zbliżającej się kam- 
panii, oraz spodziewają się podniesienia cen ropy. Osta- 
tnie notowania wskazują przy żywym obrocie następu- 
jące ceny: marka schodnieka złr. 2:85—2:90, loco Bo- 
rysław i Drohobycz, marki zachodnio - galicyjskie złr. 
3:10—3:15 loeo stacya nadawcza; marki mrażnieka, bo- 
rysławska i inne złr. 2:50—2.70 loco kopalnia netto kj 
kasa za 100 kg. 

Konsumcya nafty nie podnosi się wprawdzie z po- 
wodu pogodnego stanu powietrza, mimo tego jednak 
ceny trzymają się równo a nawet wskazują dążność zwyż- 
kową wobec tego, Że nie ma dotychczas notowań dla 
sprzedaży terminowych. W ostatniej nawet chwili pod- 
niosły się ceny eokolwiek a mianowicie notowano: 
marka Standard white złr. 16:00—16:25, jasna złr. 
16:75—17:00, zapalna złr. 14:00—1425 za 100 kg. bz 

baryłki loeo Drohobycz. W obrocie targowym olejami 
ciężkiemi zauważyć można było mimo słabego popytu 
dążność do ustalenia cen, a spodziewać się można na- 
wet, iż takowe pójdą w górę. W tej chwili notują: 
olej niebieski złr. 2:25—2:40, zielony złr. 1:/0—1:80 
loeo Drohobycz. Maź ponaftowa: złr. 2:30—2:40 loco 
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porn 
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Wiedeń. Ceny benzyny stałe: złr. 13:/5—14*00 loco 50, wosk parafinowy 22:25,—22:50 gatunek truskawiecki 
Drohobycz w cyster nach. złe. 25-50—27-50 za 100 kg. loco Bor ysław, netto kasa 

Wosk ziemny i produkty parafinowe. Układy Tare cerezynowy mało ruchliwy ; ; tendencya i cena pra- 
- między producentami wosku a Liinderbankiem nie do- wie niezmienne, lecz przyjaźne. Notowano: Najprzed- 

prow adziły dotychczas do żadnego rezultatu. niejsza złr. 61 -62. przednia złr. 50:50—58, secunda złr. 
Równocześnie jednak układają się producenci 00—-06, tertia złr. D5—54; gatunki żółte: przedni złr. 

między sobą a chociaż położenie jeszcze nie wyjaśnione, 51—51*50 secunda złr. 50, odpadki woskowe (piecz) złr. 
jednak już sam fakt prowadzenia układów wpływa na | 55—560. Targ świecami notuje: świece parafinowe prze- 
usposobienie targowe ożywiająco. Ostatnie notowania dnie złr. 32- A sCounda złr. 28:50—29, mieszanina 
brzmią: stearynowa zkr. ; galicyjska przednia parafina złr. 

Wosk ziemny prima 68/69?” © złr. 55—3550, ta 39—40 za 100 ko. loco stacye w Galicyi. Cm. 
sama sorta 66/67 © złr. 32.00; zwykły gatunek złr. Drohobycz, 28-g0 Sierpnia 1895. 

OWLIPY 
wszelkiego rodzaju, do domowego 1 publicznego użytku, 

dla rolnictwa, budowli i przemysłu 
robione podług nowej metody inoxydacyjnej patent 

Bower-Barff 

A G I 
do każdego użytku 

majnowszej i najlepszej konstrukcyi 

decymalne, centymalne, mostowe 
z drzewa i żelaza, dla handlu, ekspedycyi frachtowych, — pompy inoxyd owane. fa fabrykacyi, rolnictwa i przemysłu i do użytku domowego. 

zabezpieczone przed rdzewieniem. Wagi osobowe. wagi do ważenia bydła, 
poleca TÓWARZYSTWG6 KGMANDYTGWE DLA FABRYKACYI PGMP i MASZYN 

darmo Tow Só wolatnie W. GARVEN B, Wiedeń r M spreor znak driuj 6. durnie Fog 5 ostatnie. 

Wszystkie fabryki maszyn, towarów żelaznych, w techniczne dla budowy wodociągów i studzien utrzymują wyroby te na 
4—12 skladzie. — Należy żądać wyraźnie: Garvens'a inoxydowane pompy, względnie Garvens'a wagi. 

Biura Stowarzyszenia galicyjskich producentów ropy „kopa 
stowarzyszenia zarejestrowanego z ograniczoną poręką 

znajdują się 
wę Lwowie, ulica Chorążczyzny 17 (Dom naftowy) l piętro. 

J. WEIPERT © SYNOWIE. 
c. k. uprzyw. fabryka maszyn i lejarnia żelaza 

w Stockerau koło Wiednia. | 
Biuro centralne 

Wiedeń IX/I, Bauernfeldplatz 4. 
Specyalna fabryka do budowy transmisyi według amer. sy- 
stemów Seller i własnego wyrobu. — Sprzęgacze tarciowe 
(cylindrowe) — opatentowane. — Łożyska z krążącym sma- 
rem -— opatentowane. — Przesuwacze pasów uwalniające 

wał od obeiążenia — opatentowane. 

Kompletne urządzenia — części składowe — okrężne popędy linowe. 
Liczne poświadczenia i listy pochwalne. 

Katalogi gratis i franco. 

kśrajowy imsS stytut pracy. Lwów, ulica Halicka Ś. wejście od ulicy Boimów 4. 

wsjiłyrzewników w dziątąch lntowych, landlowych kiryrayo przemysłowych, mudowianych, technicznych Itp. 
nauczycielki, bony, Paa wa ris p: 

Zwracamy uwagę naszych czytelników na dołączony do niniejszego zeszytu naszego czasopisma jesienny 
katalog szlachetnych zbóż firmy Ernest Bahlsen w Krakowie, zasługujące ze wszech miar na 

zaufanie i poparcie. 

„at4 15 0: 
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Itafinerya nafty 
LANDESBERG. WAKL 6 BAROII we Lwowie, Zniesienie 

pragnie wypożyczyć trzy wozy cysternowe 

jakoteż nabyć 500 bieżących metrów szyn polnych. 
ASA: wprost do rafineryi. 

ay EA ILLY AAU MANARA NR MJLILI 
RO NEO SEO NON O ORO NE O AO OOO PORA ON SONA RENO RON ONA O NAT aaa aaa ASA A SONORA NOO RO GO NOOO ONO OOO UO NO 

Hotel Trzy Korony, a Breitmajer) wę Lwowie, 
Trybun: uska, z dniem 1 kwiet- 

nia.b. r. kompletnie odnowiony. Handel win. Rest; turacya we wła- 
** śnym zarządzie. Ceny umiarkowane. Kaki od 60 ct. wyżej. Znany 
„ $zanównej Publiczności: z „Hotelu Przemyskiego*, mam nadzieję, 
"że sumienną i umiejętną pracą potrafię sobie zjedhać łaskawe względy. 

Z szacunkiem 

ARE ZZOŚ . Piotr Koloński. 

Towarzystwo akcyjne 

„Stahlwerke Weissenfels" 
' przedtem 

Góppinger i Sp., Weissenfels w Krainie 

Patentowane baryłki stalowe 
na naltę, oleje, benzynę, farby, pajace alkalia etc. etc. 

Tarowamie zbyteczne, 
siraly Z powodu ulatniania, absorpcyi lubzuszkodzenia beczek wykluczone. 

baryłki te są mocniejsze, lżejsze i tańsze aniżeli beczki drewniane. 
nod WYS zniszczenia Sidi M zwą 

4 FOTZEN FIYZEWCEI BZYDEWZS GZ rze 
Ua Dy: SADOAŻCNOE(BZCE rar, | 

bez lutowania, wykonany ze stali i mosiądzu do celów 
rolniczych i przemysłowych. 

Cenniki na żądanie oplłatnie. 

Mepjna orazbamia w zeszowie poleca 

odznaczone na wystawie kraj. dyplomem honorowym c. k. Ministerstwa handln 
najlepszej jakości z kruponów (jądra) skór wołowych 

hasy maszynowe impregnowane 
kitowane 1 Szyte 

jakoteż rzemyki do wiązania i szycia pasów. 
gs Smarowanie tych pasów zupełnie zbyteczne, gdyż 

są impregnowane, a na wileoć, proch i wysoką . cie- 
płotę nieczułe. 

Do eięźkieh robót, a w szezególności przy wierceniu 
nafty, poleca się 

pasy łańcuchowe 
dotąd w kraju nie wyrabiane; pasy te mogą być do- 

starczane w dowolnej długości i szerokości. 
Fabryka nasza wyrabia nadto 

juchty, blanki na uprząż i skóry tercowe na podeszwy. 
Liczne uznania 

od P. TF. właścicieli dóbr, gorzelni, młynów, fabryk, 
819 R nałfty i t. p. Kod 

- Witkowieka walcownia Fur 
zastąpiona przez 

ROBERTA KERNA 
Wiedeń, |., Maximilianstrasse |! 

z filiami w Krośnie, Schodnicy i Budapeszcie 
poleca | 

[ry wiertnicze , pompowe do studzien i do gazów 
a szczególnie 

ABE” części składowe do spajania rur 73BE 
dalej rury płomienne, do lokomotyw i lokomobil, rury bla- 
szane 1 krysowe w rozmaitych gatunkach, szczególnie rury 
dla rafineryi nafty i browarów, węże do chłodzenia i ogrze- 
wania itp., wreszcie rury do rurociągów (Pópe-lines) wytrzy- 

mujace silne ciśnienia. i 

Na składach w Krośnie i Schodnicy znajdują się wszelkie 
dla kopalń i rafineryi nafty potrzebne przybory, a mianowi- 
cie: maszyny parowe przenośne (lokomobile), maszyny do 
stawideł przenośnych, przyrządy wiertnicze, liny manilowe, 
konopne i druciane, amerykańskie i węgierskie dragi jasio- 
nowe, pompy do surowca naftowego, węże, rzemienie, wen- 
tyle, kurki, posuwacze wody, napełniacze beczek, blacha, 

stal, żelazo w kawałkach itp. 
160—24 

Iustrowane spisy przedmiotów i cenniki rozsyła się na żądanie bezpłatnie. 

Odpowiedzialny redaktor: Roman Załoziecki. Z Drukarni „Słowa Polskiego* we Lwowie, pod zarządem Z. Hałacińskiego 

adikcj: 


