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. Dr. STFFAN BARTOSZEWICZ. 

O ptzyszłość pczemysłu naftowego. 
Bieżące sprawy przemysłu naftowego, jak sprawy 

jego organizacji, konjuktury na rynkach krajowych 
1 zagranicznych 1 t. p. odwracają uwagę od zagadnie- 
nia, od którego zależy przyszłość i niemal egzystencja 
tego przemysłu; zagadnieniem tym jest odkrycie no- 
wych ropodajnych terenów naitowych, 

Gdy przed laty 30-tu odkryto teren borysławsko- 
tustanowicki i gdy przez następnych kilkanaście lat 
produkcja ropy z tego terenu gwałtownie wzrastała 
i przytłaczała produkcję wszystkich innych kopalń, to 
zdawało się, że teren ten zabezpiecza przyszłość prze- 
mysłu naftowego na długie lata i nie troszczono się 

_..Zupełnie o wykrycie nowych źródeł ropy. Okres przed 
samą wojną i okres wojny Światowej nie sprzyjały 
również rozwinięciu działalności mającej na celu ro- 
zwoj produkcji i szukania nowych złóż naftowych, 
mimo iż produkcja już wówczas spadała. 

Teraz sprawa ta staje się coraz bardziej piekąca. 
Produkcja z terenu borysławsko-tustanowickiago, do 
którego należy włączyć i sąsiednią gminę Mraźnicę, 
dominuje nad całą produkcją naszego kraju, bo sta- 
nowi jeszcze 74"/, produkcji wszystkich innych kopalń, 
i właśnie dlatego powstaje pytanie, jak będzie wyglą- 
dać nasz przemysł, gdy teren ten powoli ulegnie wy- 
czerpaniu, a w międzyczasie nie wykryjemy nowych 
większych ognisk nagromadzenia ropy. 

W ostatnich miesiącach widzimy już lekki spadek 
produkcji ogólnej w naszym kraju, spowodowany wła- 
śnie zmniejszeniem się wydajności Borysławia i Tusta- 
nowic, a spadek ten byłby większy, gdyby nieznacznie 
wzrastająca produkcja kopalń w Mraźnicy nie wy- 
równywała ubytku. Ale i teren mraźnicki w ciągu 
$—10 lat może być w przeważnej części wyeksploato- 
wany i wtedy dojść może do bardzo poważnego 

spadku produkcji, o ile czy to w pobliżu kopalń bo- 
rysławskich, czy też w innych miejscowościach pod- 
karpackich lub na Przedgórzu Karpat, nie odkryjemy 
nowych terenów roponośnych. 

Poniższa tabelka przeciętnej dziennej produkcji 
w całej Polsce i w kopalniach Borysławia, Tustanowic 
i Mraźnicy od kwietnia do września br. ilustruje sto- . 
pniowy spadek produkcji: 

Dzienna produkcja 
rejonu borysławskiego całej Polski 

Marzec 168 cyst. 202 cyst. 
Kwiecień 170-505, 200 +, 
Maj 1900553 204 , 
Czerwiec 171 Ś e WBĘEM 
Lipiec) | 167 $ MUZ 5% 
Sierpień, 100 +, Ev MARRSY 
Wrzesień ;: 156 194 

W tych okolicznościach nabierają badania geolo- 
giczne „i: wiercenia .poszukiwawcze, mające na celu od- 
krycia nowych źródeł ropy — pierwszorzędnego zna- 
czenia: dla przyszłości naszego przemysłu nattowego. 
Wykrycie, nowego roponośnego terenu jest. czasami 
dziełem szczęśliwego przypadku, najczęściej jednak 
jest ono poprzedzone całym szeregiem wierceń, które, 
nie osiągając odrazu rezultatu pozytywnego, dają cenne 
wskazówki, w jakim kierunku postępować należy. Od- 
krycie Borysławia i Tustanowic poszło stosunkowo 
bardzo łatwo; występowanie wosku ziemnego, i pły- 
tkiej ropy było tam znane od dawna; pierwsze głę- 
bokie wiercenie przeprowadzone przez Karpackie To- 
warzystwo pod kierownictwem p. Długosza dało odrazu 
rezultat pozytywny, jak i wiercenie głębokiego szybu 
dokonane przez śp. Szujskiego w Tustanowicach. Zna- 
leżenie drugiego Borysławia lub nawet mniejszego na- 
gromadzenia ropy, będzie niezawodnie trudniejsze. - 
Łatwe wykrycie Borysławia jest powodem, iż kilka 
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wierceń dokonanych na nowych terenach bez pozy- 
tywnego rezultatu napawa już naszych przemysłowców 
pesymizmem. Tymczasem niema powodu do przy- 
puszczania, że na całym naszym Podkarpaciu, lub jego 
Przedgórzu, jest tylko jedno takie oblite gniazdo ro- 
pne, które bez wielkiego trudu zostało wykryte. Prze- 
ciwnie, wszystkie wewnetrzne oznaki, jak choćby 
wielka obfitość i bardzo częste napotykane przy wier- 
ceniach gazy ziemne, świadczą, że w naszem podzie- 
miu są ukryte jeszcze olbrzymie bogactwa naftowe, 
które czekają na ich odkrycie 1 wydobycie na. po- 
wierzchnię ziemi. Odkrycie obfitego pola naitowego 
Seal Beach w Kalifornii poprzedziło 18 pustych wier- 
ceńi o łącznej głębokości 26,000 metrów, które koszto- 
wały 2'/e miljonów dolarów; wiercenia te były prowa- 
dzone bardzo blisko od tego terenu i dopiero szyb 
19-ty nafrafił ma właściwe „źródło* czy linję naitową. 

Nasze dotychczasowe pionierskie wiercenia po- 
Sszukiwawcze nie dały jeszcze jasnych pozytownych 
rezultatów, przeważna ich część nie została jeszcze 
doprowadzona do decydującej głębokości, kilka zaś 
dało wynik ujemny, jakkolwiek niepozbawiony pe- 
wnych cennych wskazówek, W jednym z szybów zna- 
leziono ropę (Babeta w Dzwiniczu), lecz z powodu 
niezamknięcia wody trudno wnioskować o samym po- 
kładzie ropnym, w paru szybach przyszły obfite gazy 
(Daszawa, Synowódzko) nawet w najdalej wysuniętym 
na zachód szybie w Pisarzowej otrzymano małe ilości 
ropy. Ogólna ilość wierceń pionierskich jest bez- 
warunkowo zbyt mała i niewystarczająca; tymczasem 
każde nowe wiercenie poszukiwawcze jest kosztowne 
1 ryzykowne. 

EZR m ——— —— - > - aw — R" R———— 

Poszukiwawcza praca pionierska, posiadająca tak 
decydujące znaczenie dla przyszłości przemysłu naito- 
wego, doznać musi pewnej zachęty i poparcia ze stro- 
ny Państwa. Przemysłowiec, który idzie na wiercenie 
pionierskie i ryzykuje znaczny kapitał (wywiercenie 
szybu głębokiego do 1500—1600 metrów kosztuje dzi- 
siaj w przybliżeniu 1'/s miljona złotych) musi: otrzy- 
mać pewne przywileje, któreby z jednej strony zmniej- 
szały wysokość jego wkładów, a z drugiej strony 
w razie dobrego wyniku dawały pewną premię. 

W krajach, które mają małą produkcję naitową, 
a dążą do tego, by ją rozszerzyć jak np. Włochy, 
wiercenia poszkiwawcze są wprost przez Rząd sub- 
wencjonowane lub odbywają się na rachunek Rządu: 
lub przedsiębiorstw państwowych. . W naszych warun- 
kach popieranie finansowe. wierceń ze strony Rządu 
napotkałoby na trudności budżetowe, w zamian za to 
może jednak Rząd zwolnić te wiercenia poszukiwawcze 
od wszelkich podatków, może zwołnić od cła potrze- 
bne maszyny i narzędzia w kraju miewyrabiane, może 
w razie dodatniego rezultatu na jakiś przeciąg czasu 
zwolnić od podatków i obciążeń produkcję nowych 
szybów, a na własnych terenach, może dać szereg 
innych przywilejów, jak zmniejszenie lub zwolnienie 
produkcji od procentów brutto, zwolnienie od opłat 
powierzchni zajętej pod wiercenia i budowle pomo- 
cnicze, i tp. 

Wydanie ustawy, któraby popierała pionierski 
ruch wiertniczo-naftowy staje się u nas kwestją za- 
sadniczą i bardzo naglącą, 

WIT SULIMIRSKI. 

Ku tozwadze! 
Mamy Polski Przemysł Naftowy, polski jednak 

głównie dlatego, że znajduje się w granicach Państwa 
Polskiego, no i że pracownikami są przeważnie Polacy, 
boć zresztą trudno go nazwać polskim. 

Zasługiwał on może na to miano za czasów 
austrjackich, gdy roiło się od polskich przedsiębiorstw, 
gdy znaczna część produkcji była w rękach polskich, 
ody tyle ruchliwych jednostek zaoszczędzony grosz 
wkładało w przedsiębiorstwa wiertnicze. Mniej już 
podówczas przed wojną, gdy przedsięborstwa te za- 
częły znikać, jeszcze mniej gdy wiele z nich zni- 
szczyła wojna. 

Przy powstaniu Polski nie umiał rząd, ani nie 
umieliśmy sami wykorzystać doskonałej konjunktury 
przerobienia spółek niemieckich na polskie, zrobili to 
francuzi lub austrjacy. Powstało wprawdzie kilka akcyj- 
nych towarzystw i spółek polskich, lecz jakże one 
obecnie wyglądają, gdzie wiele z nich jest, w czyje 
ręce przeszły, lub co będzie z niemi w najbliższej 
przyszłości ? ! 

Szumnie i buńczucznie rosły w czasach dewalu- 
acji. Jedne kupowały pałace, osadzały w nich rozległe 
administracje, kupowały banki, przenosiły swe dyrek- 
cje i siedziby do stolicy, tam bowiem było dogodniej 
bliżej źródła kredytu i wielu interesów. Było wygod- 
niej zdala od żmudnych warstatów pracy 1 kopalń. Ilu 
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stojących na czele tych towarzystw, zapominało 
niestety o przedsiębiorstwie, dbając o własne interesy, 
kupowało majątki, porobiło fortuny, zdobywało stano- 
wiska, wychodziło na polityków! Umiano hossować 
akcje nie wierząc w ich wartość, sprzedawać je po do- 
brej cenie publiczności, zahipnotyzowanej wielkością 
ludzi stojących na czele tych przedsiębiorstw i obawą 
przed dewaluacją pieniądza. A kopalnie i tabryki prze- 
ważnie bez odpowiedniego nadzoru, bez organizacji 
pracy, bezpłanowo i bez pieniędzy prowadzone, miały 
się same rozwijać i dawać tym wyhossowanym akcjom 
dywidendę i amortyzować kapitał. 

Wieluż zapomniało o kalkulacji, przewidywaniu, 
administrowaniu. Boć poco? znaczenie jest, są tytuły 
rozmaitych generalnych dyrektorów, piękne biura, jest 
wielu podwładnych i posłusznych subdyrektorów 1 urzę- 
dników, pisaniny moc, więc jest organizacja, jest tu- 
pet, są wszystkie dane ku temu, by patrzeć w obłoki, 
a nie widzieć, co się dzieje i jak się dzieje z przed- 
siębiorstwami. Gdy do tego przyszedł pech w postaci 
Grabskiego i jego stabilizacji złotego, moc podatków, 
zła konjunktura naftowa, złe ceny ropy, dyletanctwo 
rządu w sprawach naftowych 1 brak wytycznej w usta- 
wach — czar prysnął, a pozostały długi spółek, nad- 
szedł lub nadchodzi przymus sprzedaży, bądź to ca, 
łych przedsiębiorstw, bądź części tychże, wiele ban 
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kructw, wiele upadłości i smutny koniec szumnych da- 
wniej przedsiębiorstw. 

Następstwem tego gorycz i narzekanie akcjonar- 
juszy i udziałowców, niewiara, podejrzliwość, wstyd, 
a gdy do tego doda się redukcje personalu, ograni- 
czenie wierceń, w spółkach zagranicznych zlewanie się 
tychże w koncerny, nic dziwnego, że rezultatem tego 
jest — nędza setek na bruk wyrzuconych jednostek 
1 ich rodzin, i 

Wojna i niepewne czasy powojenne, komplikacje, 
rozmaite piętrzące się trudności, ogólne zubożenie, tłu- 
maczyć mogą wiele, lecz nie zupełnie. 

Czyżby polskie błędy, lekkomyślność, i warchol- 
stwo wszystkiemu były winne? Czyżby te przywary 
z powstaniem Polski, jeszcze silniej opanowały wol- 
nych obywateli? 

Czas już otrząsnąć się, czas pomyśleć nad przy- 
szłością własną i rodzimego przemysłu, czas najwyż- 
szy do łączenia się i do działalności nad naprawą 
tego, co zepsutem zostało. Czas zacząć zmazywać do- 
tychczasowe błędy, czas pomyśleć nad stworzeniem 
własnych warsztatów pracy. 

Gdy rząd nareszcie miast polityków i dyletantów, 
powołuje na naczelne stanowiska ludzi doświadczonych 
i znających przemysł, gdy rząd już zdaje sobie sprawę 
z ważności rozwoju przemysłu naftowego, gdy nawet 

,' banki rządowe otrzymały wskazówki popierania real- 
nych przedsiębiorstw naftowych, toć czas otrząsnąć się 
z apatji, czas na czyny. 

Przemysł naftowy jak, to udowodniła wojna, do- 
starcza produktów nieodzownych do prowadzenia wojny. 
To też na całym świecie wre walka, gonitwa o po- 
siadanie i zabezpieczenie terenów roponośnych. 

Kraje, które nie mają własnych większych terenów 
naitowych, w zrozumieniu ogromnego znaczenia prze-. 

tworów naftowych w życiu gospodarczem i na wy- 
padek wojny, poświęcają olbrzymie kwoty na badania 
naukowe, mające na celu znalezienie środków zastę- 
pczych w miejsce produktów naftowych, względnie 
otrzymywanie węglowodorów płynnych drogą fabry- 
czną. Z właściwym sobie rozmachem zabrali się do 
rozwiązania tego problemu Niemcy, którzy wykorzystu- 
jąc twórczą myśl swego rodaka wynalazcy, przystąpili 
już, — jak donosi prasa niemiecka — do uruchomienia 
olbrzymich fabryk, przerabiających węgiel na oleje mi- 
neralne na zasadzie patentu Prof. Bergiusa. Problemem 
tym zainteresowano się również żywo w Stanach Zje- 
dnoczonych Ameryki Północnej, którym — jak wynika 
z ostatniego raportu „Federal Oil Conservation Bo- 
ard — grozi w niedalekiej już przyszłości wobec ol- 
brzymiej i ciągle wzrastającej konsumpcji naftowych 
produktów finalnych, wyczerpanie się złóż ropy. 

Co więc nam czynić należy, nam którzy posia- 
damy wedle zapewnień geologów, jeszcze tysiące kilo- 
metrów kwadratowych nieodkrytych terenów ropo- 
nośnych ? | 

Przedewszystkiem ratować upadające przedsię- 
biorstwa naftowe. Tworzyć spółki naftowe dla wierceń, 
początkowo na terenach o płytkich wierceniach. Ku 
temu z wielu względów nadaje się przedewszystkiem Za- 
chodnia Małopolska. Przyjmować do eksploatacji istnie- 
jące kopalnie — których eksploatacja wielkim firmom 
SIę nie opłaca, | 

Iworzyć spółki poszukiwacze za ropa. 
Powrócić do wierceń akordowych i tworzyć spółki 

wiertnicze. | 
Wyzyskać wszelkie możliwości w dziedzinie han- 

dlu produktami, eksploatacji gazoliny, zużytkowaniu 
gazów etc. 

Do tych wyż wymienionych działań i akcji nie- 
odzowną jest pomoc rządu, potrzebna jest celowość 
kierunku współpracy. Gdy jednak obecnie na czele . 
Państwa stoi osobistość znająca przemysł i związana 
do pewnego stopnia z przemysłem naftowym, gdy da- 
lej naczelne stanowisko w Państwowych Zakładach 
Naftowych objął znany fachowiec — nie ulega wątpli- 
wości, że dotychczasowa niepewność poczynań rządu 
i bezplanowość znikną. | 

Trzeba jednak inicjatywy, trzeba konkretnych pro- 
pozycyj, trzeba pracy. 

Do tych poczynań, nie należy wątpić, znajdzie 
się między nafciarzami dość ludzi. Rząd a głównie 
„Polmin* w dobrze zrozumianym własnym interesie, 
musi ogarnąć i objąć kierunek całokształtu przemysłu 
i przyjść mu z pomocą. 

Ogólna pomoc winna iść w kierunku zwolnienia 
od podatków wierceń poszukiwawczych, ujednostajnie- 
nia podatków, ceł i taryw kolejowych, celowej orga- 
nizacji zbytu produktów, łatwego, na dogodnych wa- 
runkach wydzierżawiania terenów rządowych i popie- 
rania prac geologicznych. Pomoc zaś „Polminu* dla 
czystych producentów i małych przedsiębiorstw, po- 
legaćby winna na zakupywaniu i zaliczkowaniu ropy 
1 rozszerzyć się może na współudział finansowy „Pol- 
minu*. Dalej nie należy wątpić, że Polmin* stanie się 
tem, czem być powinien, t. j. regulatorem cen i pro- - 
pagatorem produkcji ropy. Dochody swe i zyski czer- 
pać będzie z powiększenia przeróbki, udoskonalenia 
i potanienia tejże, nie zaś z obniżania ceny ropy, gdyż 
dobra cena jest największym bodźcem do poszukiwań 
za ropą. ż | | 

Zatem miast czekać zmiłowania Bożego lub ka- 
pitalistów zagranicznych, należy oprzeć się na wła- 
snych siłach i wziąć się do samodzielnej pracy. 

Intenzywna celowa, uczciwa praca da bezwąt- 
pienia dobre rezultaty, a rezuitaty te zachęcą innych, 
ściągną potem i nowych ludzi i kapitały zagraniczne - 
i spowodują rozwój przemysłu naftowego. Dadzą znowu 
bezrobotnym pracownikom zarobki, stworzą dobre sta- 
nowiska i pozwolą odzyskać te pozycje. które stracono. 

MMIMMMMaMMM MM 

Pamiętajmy o funduszu trwałego 
uczczenia pamięci 

_ Stanisława Szczepanowskiego 
Konto Powszechny Bank Kredytowy S$. A. 
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Inż. STANISŁAW JAMRÓZ. 

Zagadnienie watunków pracy przy wierceniu 
udatowem ). 

Wiertnictwo podobnie jak większość gałęzi umiejętności technicznych rozwinęło zię z czystej 
empirji, w przeciwieństwie jednak do ogólnie utartych dążności rozwojowych opiera się na tych samych 
przeważnie zasadach i metodach pracy jakie były stosowane w początkach. Sprzyjały temu warunki, czy 
to ogólno przemysłowe czy też czysto techniczne. Rozwój wiertnictwa był bowiem niemal Ściśle związany 
z rozwojem przemysłu naftowego, a wiemy skądinąd jak trudno da się tenże podporządkować zasadom 
racjonalnej organizacji pracy szczególnie w swej części produkcji surowców. Pozatem wiertnictwo jako 
umiejętność techniczna, będaca pod wpływem całego szeregu nie dających się opanować czynników, wy- 
magało daleko idącego bezpieczeństwa i pewności ruchu. Stąd zrozumiałą staje się dążność do urządzeń 
jaknajprostszych, nie zawsze jednak najlepszych i kurczowe, choć często bezkrytyczne trzymanie się 
utartych dróg i niechęć do realizacji nowych idei. Równocześnie ilość ich wzrastała w swoim czasie 
w tak szybki sposób że urzędy patentowe zostały wprost zasypane zgłoszeniami wynalazków z dziedziny 
wiertnictwa. Wobec wielkich korzyści matejalnych jakie przyniosłoby wydatne zmniejszenie kosztów 
wiercenia, rzucono się w tym kierunku gorączkowo lecz również bezplanowo, rozprószono wiele energji 
i środków materjalnych na forsowanie pomysłów powstałych często w zupełnej ignorancji zasadniczych 
praw mechaniki i istotnych warunków wiercenia, nie zastosowano zasady sumowania wysiłków i wyników 
pracy poszczególnych jednostek, każdy pracował na własną rękę. Równocześnie wiertnictwo trzymało się 
starych wypróbowanych metod, zrażając się coraz więcej ujemnemi naogół wynikami stosowania nowych 
pomysłów. Przyznać należy, że między szeregiem mniej wartościowych były pomysły naprawdę godne 
realizacji na większą skalę, jak np. idea ś. p. Wolskiego (taran hydraul.). Powszechnemu ich zastosowaniu 
praktycznemu przeszkodziła jednak z jednej strony mała wytrwałość przedsiębiorców, z drugiej nizka 
kultura wiertnictwa. 

O ile więc zasady i metody pracy w wiertnictwie małej na ogół uległy zmianie, pozostały 
aktualne nadal wymagania jakie stawiamy wiertnictwu. Mała rentowność przemysłu naltowego wymaga 
wydatnego obniżenia kosztów wiercenia, względnie zwiększenia postępu pracy. | 

Zestawienie doświadczeń jakie poczyniono dotychczas przy realizacji całego szeregu pomysłów 
oraz analiza czynników mających wpływ na postęp wiercenia, dają nam pewne podstawy do przypuszcza- 
nia, że nie należy szukać rozwiązania problemu taniego wiercenia w jakiejś cudownej metodzie, a raczej 
wszystkie nasze wysiłki powinny iść przedewszystkiem w kierunku gruntownego opanowania obecnie 
stosowanych metod, pod względem konstrukcyjnym i ruchowym, przez stworzenie pewnych kryterjów 
technicznych opartych na naukowych i doświadczalnych podstawach, a których dotychczas prawie nie 
mamy. Stąd też dopiero droga do usunięcia okazujących się braków, do pewnych niezbędnych ulepszeń, 
czy też nawet do realizacji nowych pomysłów poddawszy je wprzód dokładnej analizie naukowo-tech- 
nicznej. | 

Piszący te słowa poczynił pewne studja i badania nad niektóremi zagadnieniami wiertnictwa 
udarowego i zadaniem niniejszej pracy jest ich obszerniejsza dyskusja. Niemniej wobec braku jakichkol- 
wiek źródłowych prac z tego zakresu, o charakterze ogólniejszym, zostałem zmuszony zakreślić całokształt 
zagadnień i czynników jakie zachodzą w wiertnictwie udarowem, zajmując się szczegółowo tylko niektó- 
remi z nich, a pozostawiając opracowanie dalszych — przyszłości. 

*) Streszczenie niniejszej pracy zostało wygłoszone na III. Kursie Inżynierskim na Politechnice Lwowskiej. 
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TREŚĆ. 
WSTĘP obejmuje zasadnicze definicje metody 

udarowej, omówienie pracy Świdra i jej warunków, 
świdry symetryczne i ekscentryczne, zestawienie czyn- 
ników jakie odgrywają rolę w wierceniu udarowem. 

Rozdział l. zajmuje się problemem przeniesie- 
nia przez urządzenie wiertnicze pracy na dno od- 
wiartu, oraz dyskusję warunków pracy danych 
urządzeń i ich celowości, z punktu widzenia postępu 
pracy, bezpieczeństwa, pcwności, oraz ekonomiji 

. ruchu. 
1. Systemy udarowe z bezpośredniem zawiesze- 

niem świdra. .4) Wiercenie na sztywnym przewodzie. 
Dynamika urządzenia, zagadnienie zrównoważenia 
ciężaru przewodu i sił bezwładności, wraz z liczbo- 
wymi przykładami, granice maksymalnych efektów 
pracy, omówienie samego wiercenia na sztywnym 
przewodzie wraz z krytyką metody. B) Wiercenie 

przy pomocy dodatkowych elementów sprężystych, 
Wstępne omówienie zasady wiercenia, problem za- 
wieszenia elastycznego z punktu widzenia teorji drgań. 
dyskusja samego wiercenia w rozmaitych głęboko- 
ściach wiercenia i twardościach skały, krytyka. 

2. Systemy nożycowe. Wstępne omówienie no- 
życ ogniwowych, rozważania Wolskiego, przejście do 
dzisiejszych warunków wiercenia przy użyciu nożyc 
ogniwowych, dyskusja zjawisk wchodzących przy 
wierceniu, ustalenie działania i zadania nożyc, wpływ 
czynników ubocznych, pomiar przebiegu natężeń 
w przewodzie, omówienie otrzymanych wykresów, 
warunki pracy urządzenia wiertniczego, krytyka metody, 
system linowy. 

Rozdział II. Zestawienie na podstawie po- 
przednich rozdziałów, wymagań jakie należy postawić 
dobrej metodzie wiertniczej i ich kolejna dyskusja, 
a w szczególności warunków postępu pracy i wier- 
cenia prostego otworu. Omówienie na tym tle pomy- 
słów jakie przejawiają się w dążeniach do poprawy 
stosunków wiertniczych, problem nożyc elastycznych, 
rozważania teoretyczne nad wzajemną zależnością 
ruchów przewodu i świdra przy bezpośredniem 
elastycznem zawieszeniu, obserwacje i pomiary na 
modelu, wykresy, współczynnik oporów ruchu, za- 
kończenie. | | 

WSTĘP. 
Wiercenie udarowe polega na zamianie przez 

uderzenie energji kinetycznej ciężaru poruszającego 
się z pewną ogólnie zmienną prędkością, w pracę 
kruszenia, względnie rozluźniania na pewnej przestrzeni, 
cząstek zwiercanej skały. Ciężar u końca jest zaopa- 
trzony w narzędzie zwane pospolicie świdrem, w za- 
sadzie i działaniu nie wiele odbiegające od zwyczaj- 
nego dłuta, stąd też zwane często dłutem. Zadaniem 
świdra jest możliwie ekonomiczna zamiana włożonej 
energji w pracę kruszenia skały, co zresztą nietylko 
od samego Świdra zależy. | 

_ Ciągłość pracy świdra uzyskujemy przez pod- 
noszenie go z pewną ilością razy w jednostce czasu, 
a następnie opuszczenie, każdym razem w innej 
płaszczyźnie, na dno otworu wiertniczego, bądź to 
wolnym spadem, bądź też prowadząc poruszającem 
go urządzeniem. i i 

_ Przewiercamy twardości. skały 0 rozmaitej 
Ogólnie różnorodność ich, jak też nachylenie są dość 
znaczne. Do tych zmiennych warunków musi się do- 
stosować praca Świdra t. j. energja, rodzaj i skutek 
uderzenia. Inaczej więc należy zapatrywać się na pracę 

Świdra przy zwiercaniu plastycznych iłów lub o ma- 
łej spoistości składników iłołupków i piasków, aniżeli 
przy skałach średniotwardych jak wapienie, niektóre 
piaskowce a wreszcie przy skałach b. twardych. 

Przy przewiercaniu skał pierwszęgo typu świder 
zużywa stosunkowo niewiele energji na samo rozluźnie- 
nie cząstek, gromadzący się jednak intenzywnie na dnie 

urobek stanowi przeszkodę w ruchu śŚwidra. Stąd 
znaczna część pracy Świdra zostaje zużyta na wymie- 

* szanie urobku ze znajdującą się w odwiercie wodą. 
W. skałach średniotwardych i twardych punkt ciężko- 
Ści przęsuwa się na samo kruszenie skały, stosun- 
kowo niewielka ilość gromadzącego się urobku od- 
grywa mniejszą rolę w pracy świdra. | 

_, Uderzenie świdra w skałę powoduje odkształ- 
cenie sprężyste aparatu (Świder -- obciążnik -- ewent. 

dolna połowa nożyc), przy” częściowem zagłębieniu 
się świdra w skałę, a następnie odskok ku górze za- 
leżny od sprężystości aparatu i twardości skały. Im 
mniejszy jest odskok ku górze, tem większa część 
energji uderzenia zostaje zamieniona na pracę krusze- 
nia skały. | | | 

Siła w chwili uderzania zależna od szeregu 
czynników a więc prędkości w chwili uderzenia, masy 
aparatu i stosunku jego głównych wymiarów, oraz 
twardości skały, podzielone przez pracującą długość 
ostrza, daje nam siłę jednostkową P' jaką wywiera 
ostrze na skałę w chwili uderzenia. Od siły P'i od 
kąta zaostrzenia świdra (kąt a) zależy dla danej skały 
zagłębienie się świdra po uderzeniu. +W warstwach 
plastycznych i miękkich, gdzie występują iły, iłołupki 
i piaski, zagłębienie świdra jest dość znaczne nawet 
przy małej prędkości uderzenia. Może to Spowodować, 
„chwytanie* świdra przez pokład, stąd zrozumiałem jest, 
że unikamy tu zbyt wielkich prędkości uderzenia, zwięk= 
szając raczej ilość uderzeń w czasie, co może wpłynąć 
korzystnie na wymieszanie urobku z wodą. : 

W skałach'ęśredniotwardych i twardych praca 
świdra przy racjonalnem obracaniu będzie polegała 
na kolejnem skrawaniu po sobie następujących partji 
pokładu, w kierunku promieniowym (Ryc. 1.). By 

: Kóżc. b. 
skrawanie było prawidłowe, obrót świdra po uderze-- 
niu musi się dostosować do twardości skały i do 
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siły uderzenia. W praktyce jednak obrót za każdem 
uderzeniem bywa często za duży, a następstwęm tego 
jest powstawanie nierówności w dnie odwiartu, co 
nierzadko prowadzi do skrzywienia. Sprzyja temu 
nachylenie przewiercanych warstw, jak też i zmien- 
ność w twardości. Świder przechodząc przy znacznem 
nachyleniu pokładów dwu różnych co do twardości 
warstw, napotyka na zmienny opór co może równie 
ułatwić skrzywienie. 

Trochę odmienniej będzie się przedstawiał prze- 
bieg wiercenia w skałach bardzo twardych. Tam na- 
wet silny udar spowoduje nieznaczne zagłębienie się 
świdra, tembardziej że musimy mu dać odpowiednio 
wielki kąt zaostrzenia ze względów wytrzymałościo- 
wych. Powstają natomiast w okolicy uderzenia lokalne 
spękania skały, a następnie przy współudziale poru- 
szającej się wody, odrywanie się mniejszych lub 
większych okruchów. 

Rozpatrując normalne wiercenie w skale twardej 
dochodzimy do wniosku że im silniejsze jest uderze- 
nie tem większe powstają okruchy, tem mniej pracy 
zużywamy na przewiercenie jednego bieżącego metra 
otworu wiertniczego. Ma to jednak również swoje 
oranice. Wieksze okruchy urobku zalegają bowiem na 
dnie utrudniając dopóty świdrowi pracę, aż nie zo- 
staną przez następne uderzenia zamienione w miał 
o takiej średnicy cząstek, że może być utrzymany 
w zawieszeniu dzięki pewnej prędkości wody, wywo- 
łanej tylko ruchem aparatu przy wierceniach suchych, 
lub porwane strumieniem wody przy wierceniach 
płuczkowych. 

Wracając do kwestji kąta zaostrzenia świdra, to 
chcąc ustalić pewne kryterjum co do doboru jego 
wartości trzeba zaznaczyć, że w skałach twardych 
przy silnych uderzeniach kierowani jesteśmy wzglę- 
dami wytrzymałości (wysypywanie się ostrza 0 małym 
kącie) a ze względu na postęp pracy poglądy byłyby 
do pewnego stopnia przeciwne. Przy przewiercaniu 
skał pierwszego typu, względy wytrzymałości nie od- 
grywają roli, zbyt mały jednak kąt zaostrzenia 
ułatwiałby wcinanie się Świdra. Brak niestety 
ścisłych badań i doświadczeń z tego zakresu, któreby 
dostarczyły materjału cyirowego. 

Interesującem jest dla nas uzyskiwanie dobrych 
postępów wiercenia przy pomocy świdrów pensyl- 
wańskich, o bardzo dużym kącie zaostrzenia, .szcze- 
gólnie w skałach twardych. Tłumaczyć to sobie należy 
dużemi prędkościami uderzenia (wielkie wzniosy, małe 
ilości obrotów), i znacznemi masami aparatu, który 
uderzając o skałę wywołuje skutek podobny temu, jaki 
omawialiśmy przy skałach b. twardych, nacisk bo- 
wiem przekracza wewnętrzną spoistość pokładu i na- 
stępuje miażdżenie. Ruch błota wywołany dużemi 
prędkościami aparatu przy wielkim przekroju Świdra, 
dokonuje reszty usuwając urobek z pod świdra. Sy- 
metryczność Świdra i kształt ostrza eliminują w b. 
znacznych granicach boczne ruchy aparat", co wpły- 
wa korzystnie na całość ścian odwiartu umożliwiają- 
między innemi odwiercenie większej partji bez ruro- 
wania. 

Przy omawi”niu przewiercania zmiennych co do 
twardości i nachylenia warstw poruszyliśmy jedną 
z największych trudności jaką napotykamy przy wier- 
ceniu, t. j. krzywienie się otworu. Mnożą się dalej 
trudności przy przewierceniu skał pierwszego typu. 
Mała zwięzłość pokładu i wstrząsy aparatu wiertni- 
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czego oraz ruchy płynu w otworze powodują obsy- 
pywanie się przyległych partji złoża co w najlepszym 
wypadku zwiększa tylko ilość wydobywanego urobku, 
często jednak powoduje chwytanie lub nawet przysy- 
panie świdra, jednym słowem cały szereg trudności 
nietylko przy wierceniu ale i przy pracach z wierce- 
niem związanych. 

Wszystkie te trudności nie dające się często 
przewidzieć zmuszają nas do odpowiednich zabezpie- 
czeń, czy to w konstrukcji świdra, czy w sposobie 
jego zawieszenia, czy też w odpowiedniem dostoso- 
waniu jego ruchu i siły uderzenia. Intuicja wiertacza 
odgrywa tu ważną rolę, jednak jest ograniczona o ile 
dany system nie daje należytej orjentacji w pracy 
świdra umożliwiającej spostrzeżenie nieregularności 
w wierceniu, a tem samem zapobieżenie komplikacjom 
tak łatwo występującym przy wierceniu. Orjentacja 
w pracy Świdra przy wierceniu jest więc jednem 
z głównych wymagań jakie stawiamy dobremu syste- 
mowi wiertniczemu. 

Nacisk ostrza Świdra na skałę przy uderzeniu 
wywołuje równą mu i skierowaną przeciwnie reakcję 
pokładu. 

Jeżeli świder jest symetryczny (Ryc. 2.) a skała 
jednolicie twarda, to reakcja pokładu rozkłada się”) 
równomiernie na całej długości ostrza, O wypadkowej 
skierowanej ku górze wpadającej w oś symettji apa- 
ratu, przyczem ostrze świdra tie musi być prosto- 
padłe do osi jak w Ryc. 2., lecz tylko symetryczne. 
Ryc. 3. pizedstawia zarys**) będącego w użyciu 
świdra symetrycznego, o dwu częściach nachylonych 
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pod pewnym kątem do osi symetrji. Na rysunku wi- 
dzimy równoległobok obu reakcji wypadkowych. Ich 
wypadkowa „R* leży na jednej prostej z siłą ude- 
rzenia P. | 

Niezawsze jednak skała jest jednolicie twardą, 
szczególniej przy zmieniających się i nachylonych 

*) Kwestję udaru i reakcji pokładu, rozważa Inż. R. Titus 
VW BZ JJSEE 

**) Nie biorę pod uwagę wpływu ostrzy bocznych, gdyż 
zasadniczo nie zmieniają nam rozumowania. 
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warstwach, dno odwiartu z reguły nie jest równe, 
stąd reakcja skały nie rozkłada się zazwyczaj tak 
równomiernie wzdłuż ostrza. Powoduje to powstanie 
momentu sił P i R którego następstwa przedysku- 
tujemy obszerniej przy świdrach ekscentrycznych. 

W pewnych naogół dość wyjątkowych wypa- 
dkach może się zdarzyć, że świder symetryczny ce- 
lowo zaopatrujemy w niesymetrycznie ukształtowane 
ostrze. Ma to na celu uzyskanie składowej poziomej 
reakcji, któraby odrzucając świder w bok umożliwiła 
w sprzyjających warunkach wiercenie otworu o ŚTe- 
dnicy większej od największego wymiaru śŚwidra 
w przekroju poprzecznym. 

Ryc. 4. przedstawia najprostsze rozwiązanie 
Świdra tego typu z wykresem sił. Składowa pozioma, 
o ile warunki rzeczywiście umożliwią boczny odskok 
świdra, spowoduje boczne ruchy całego aparatu. Ró- 
wnież w naszym wypadku powstanie moment, sku- 
tkiem odsunięcia się składowej pionowej cd osi sy- 
metrji, jak to zresztą łatwo odczytać z rysunku. 

Jednym z praktycznych rozwiązań świdrów sy- 
metrycznych 'z niesymetrycznie . ukształtowanem 
ostrzem, jest świder Łodzińskiego (Ryc. 6.) wykorzy- 
stujący działanie odskoku bocznego, w tym wypadku 
przez nadanie jednej stronie zawiertka, ukośnego 
nachylenia. 

Świder symetryczny Ryc. 2. wierci otwór o śŚre- 
dnicy odpowiadającej długości ostrza, która znowu 
z łatwo zrozumiałych powodów nie może być większa 
aniżeli wewnętrzna średnica rur ubezpieczających od- 
wiart. Rurowanie więc odwiartu bezpośrednio za 
Świdrem tego typu jest niemożliwe. Pozostaje więc 
nam do dyspozycji: 

1. wiercić bez rurowania większą przestrzeń (np. 
kilkaset metrów), a następnie zarurować ją mniejszą 
dymenzją rur. Sposób ten chociaż jest w użyciu nie 
zawsze da się zastosować ze względu na niebezpie- 
czeństwo powstawania zasypów. 

2. rozszerzać dodatkowo otwór przy pomocy 
narzędzia zwanego rozszerzaczem, co jednak przyspa- 
rza znaczną stratę czasu wobec niedoskonałości tego 
narzędzia. 

3. używać świdrów wiercących odrazu otwót 
o średnicy większej aniżeli wewnętrzna średnica rur 
na połączeniu. Chociaż już poprzednio stwierdziliśmy » 
że w pewnych warunkach funkcję tę spełniać może 
Świder w zasadzie symetryczny, z niesymetrycznie 
ukształtowanem ostrzem, to główną role odgrywają tu 
t zw. świdry ekscentryczne. 

Świder ekscentryczny ma jak poprzednio długość 
ostrza odpowiadającą wewnętrznej średnicy rur Ryc. 5. 
Po wyjściu z rur aparat skutkiem ekscentryczności 
Świdra ustawia się w sposób wskazany na Ryc. 5,, 
tak, że wiercąc otrzymamy otwór o średnicy większej 
aniżeli długość ostrza samego świdra. jeżeli przez 
„o oznaczymy długość ostrza, przez „e* odległość 
bliższej krawędzi Świdra od osi symetrji aparatu, to 
teorety cznie średnica wierconego otworu: 

D=2 (0—e). 
„ Ponieważ „o* jest dane zależy bowiem od wy- 

miarów rur, to odwiart będzie miał tem większą śŚre- 
dnicę im mniejsze jest „e", oczywiście do pewnej gra- 
nicy t.j. do chwili, gdy 

k 
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przyczem k oznacza kaliber narzędzia. 
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Im głębiej wiercimy tem mniejszemi dymenzjami 
rur operujemy,tem więcej wzrasta stosunek między ich 
zewnetrzną średnicą, co wymaga zwiększenia potrzebnej 
ekscentryczności Świdra. Ponieważ zbyt daleko nie 
możemy iść w zmniejszaniu kalibra narzędzi, w wię- 
kszych głębokościach wracają z powrotem trudności 
w wykonaniu otworu o odpowiedniej średnicy. 

Pozatem średnica otworu będzie w rzeczywistości 
mniejsza aniżeli to z teoretycznego wzoru wypada. 
Powodem będzie odchylenie „s* jakie zajdzie (Ryc. 5) 

8 MS ks 

Tła 
h 5 

małż jaoy/dy 
Ryc, 5: 

między linią ciężkości a liną i symetrji aparatu przy 
świdrze ekscentrycznym, skutkiem nierównomiernego 
rozłożenia mas. Zapobiedz temu odchyleniu możemy 
przez odpowiednią konstrukcję a więc równomierne 
rozłożenie mas po obu stronach świdra (ap. u Schlos- 
sera). Mylnem jest jednak mniemanie, że tą drogą 
możnaby również uniknąć ujemnych następstw ekscen- 
trycznego uderzenia, które jak wiadomo wywołuje bo- 
czne ruchy aparatu tem gwałtowniejsze im większe 
jest ramię momentu. 

Ruchy boczne aparatu wiertniczego powstające 
skutkiem ekscentryczności uderzenia, (zachodzące w pe- 
wnych wypadkach także z powodu odskoku bocznego, 
o ile reakcja wypadkowa ma składową poziomą), czemu 
sprzyja w praktycznych warunkach nierówność dna 
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odwiartu i zmieniająca się twardość i spężystość prze- 
wiercanych warstw, mają ujemne skutki tak ze względu 
na całość niezarurowanych jeszcze Ścian odwiartu, jak 
też na wytrzymałość aparatu wiertniczego dolnej części 
przewodu i rur. Ma to swoje następstwa w częstem 
utrącaniu się części aparatu, pekaniu nożyc i łączników, 
urywaniu się przewodu i t. p. 

Jednak wiercenie odrazu Otworu o wystarczającej 
do zarurowania średnicy przedstawia nam w wielu wy- 
padkach takie korzyści, że godzimy się na trudności 
wynikłe z bocznych ruchów aparatu, a nawet w pe- 
wnych warunkach idziemy dalej, bo dochodzimy do wy- 
korzystania odskoku bocznego przez odpowiedni dobór 
kątów ostrza. Ryc. 7 przedstawia zarys Świdra ekscen- 

-1- ; "a 

[| m n e 

h 
| 

| m ce ogł 

Ryc. 6, 7, 

trycznego, z ostrzem nachylonem pod pewnym kątem 
do osi symetrji. Składowa pionowa V tworzy Z siłą P 
moment nadający aparatowi przy uderzeniu ruch wa- 
hadłowy, czemu sprzyja równocześnie i składowa po- 
zioma H wywołująca odskok boczny (o tyle o ile nie 
przeszkadza temu opór skały), ułatwiając tem samem 
wiercenie szerszego otworu. 

W niektórych konstrukcjach świdrów spotyka się 
kilka załamań ostrza. Ma to na celu uzyskanie lepszego 
prowadzenia świdra w wywierconym przezeń otworze, 
a także wpływu na ukształtowanie się sił działających 
przy uderzeniu na świder. Dyskusja każdego poszcze- 
gólnego wypadku odbywa się według przytoczonych 
przykładów. | 

Ryc. 8 przedstawia świder ekscentryczny Uży- 
wany w systemie kanadyjskim. [T. zw. zawiertek ma 
na celu uzyskanie prowadzenie Świdra, nadany zaś 
ostrzu kąt przyczynia Się częściowo do wiercenia 
otworu o większej średnicy. 

Inną typową odmianą świdra ekscentrycznego jest 
świder Schlossera i Mayera. Zwiększenie grubości ło 
paty od środka ma na celu „wyrównanie maśs*, zaś 
kąty ostrza oprócz odpowiedniego prowadzenia świdra 
także częściowe zmniejszenie momentu P.a. 

Należy tu wspomnieć, że można uzyskać zmniej- 
szenie momentu przez nadanie obu częściom ostrza 
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innego kąta zaostrzenia. Reakcja pokładu zależna 1 od 
tego czynnika może przybrać korzystny punkt zacze- 
pienia, zmniejszając przez to ekscentrvczność ude- 
rzenia. Z poprzednich rozważań wynika, że powinniśmy 
się starać z jednej strony 0 wiercenie odpowiedniego 
do zarurowania otworu z drugiej unikać o ile mo- 
żności kłopotów z bocznemi ruchami aparatu. By po- 
godzić obydwa żądania należałoby się trzymać nastę- 
pujących zasad: 

Przy dużych średnicach otworu tam gdzie już 
mała ekscentryczność świdra wystarcza na wykonanie 
otworu odpowiedniego do zarurowania, natomiast 
Skutkiem dużych ciężarów aparatu i dużych chyżości 
uderzenia częstszem jest zjawisko utrącania się części 
aparatu i przewodu, tam należy dążyć do jak naj- 
większego zmniejszenia ruchów bocznych, przez Zre- 
dukowanie ekscentryczności do niezbędnego minimum 
i odpowiedni dobór kątów ostrza, a także odpowie- 
dnie rożłożenie mas świdra. 

Przy małych średnicach 1 dużych głębokościach 
na pierwszy plan wysuwa się zagadnienie odpowie- 
dniego do zarurowania Otworu, natomiast na drugi 
plan usuwają się kłopoty wynikające z ruchów bocznych 
aparatu, wobec mniejszych mas 1 mniejszych chyżości 
uderzenia. Wykorzystujemy więc 0 ile możności eks- 
centryczność a także i odskok boczny. 

Te zasady są stosowane Z powodzeniem w pra- 
ktyce, należy jednak nadmienić, że w mniejszych dy- 
menzjach mimo wszystko trzeba w wielu wypadkach 
używać rozszerzacza. 

Zestawiając powyższe uwagi uporządkujemy czyn- 
niki jakie mają wpływ na warunki i postęp pracy 
w poszczególnych systemach metody udarowej: 

1. Rodzaj zwiercanej skały 1 warunki tektoniczne. 
9. Kształt świdra. 
3. Ciężar aparatu wiertniczego j stosunek jego 

głównych wymiarów. | 
4. Prędkość uderzenia, a w związku z tem ilość 

uderzeń w jednostce czasu i wznios Świdra, oraz cha- 
rakter jego ruchu (Świdra). 

5. Ruch wody w otworze wiertniczym. 
Punkt 1) i 2) rozważaliśmy już w zarysach. 
Ciężar aparatu ma jak wiemy bardzo znaczny 

wpływ na siłę uderzenia, względnie energję uderzenia. 
W zwiększaniu masy nie możemy jednak przekroczyć 
pewnej granicy, Ze względu na średnicę otworu 
a w większych głębokościach przy użyciu świdrów 
ekscentrycznych, także ze względu na konieczną ekscen- 
tryczność przy wierceniu. Stosunek głównych wymia- 
rów obciążnika ma wpływ na siłę uderzenia, co Szcze- 
gółowo rozważył Wolski”), 

Punkt 4) stanowi kompleks zagadnień. Rozsze- 
rzone na omówienie warunków pracy nietylko świdra, 
ale i całego urządzenia wiertniczego, a w związku 
z tem problem przeniesienia pracy na dno odwiartu, 
będą głównym tematem dalszych rozdziałów, 

Punkt 5) stanowi dla siebie niemal specjalne za- 
oadnienie, które doczekało się już pewnych interesu- 
jących oświetleń *). Nie będę go jednak poruszać, po- 
nieważ wykracza poza ramy niniejszej pracy. 

(C. d. n.) 

') „Nafta”* 1901 Nr. 5. 
>) Sorge „Tiefbohrtechnische Studieu”. — Berlin 1907. 

a 
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O metodach absorbcyjnych w przemyśle 
naftowym. 

(Streszczenie referatu wygłoszonego w Związku Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego w Borysławiu). 

Metody absorbcyjne w przemyśle naftowym łą- 
czą się z jednej strony z ogólną grupą zjawisk, wy- 
stępujących na granicy styku fazy ciekłej z tazą ga- 
zową, z drugiej strony z technicznem zagadnieniem 
odzyskiwania lotnych rozpuszczalników zawartych 
w gazach naturalnych lub przemysłowych. 

W związku z tem omówić należy po pierwsze: 
zjawiska absorbcji fizykalnej i chemicznej i prawa 
odnoszące się do tych zjawisk, po drugie zastoso- 
wanie metod absorbcyjnych w przemyśle naftowym, 
dając obraz porównawczy otrzymywania gazoliny 
z gazu ziemnego metodą absorbcji fizykalnej (metoda 

olejowa) oraz metodą absorbcji chemicznej (metoda 
Brógeat). 

Prawo Henry'ego pozwala na obliczenie kon- 
centracji ciała zaabsorbowanego w fazie ciekłej jak 
też i fazie gazowej (część niezaabsorbowana) z pręż- 
ności pary ciała lotnego i t. zw. współczynnik roz- 
puszczalności. Na podstawie prawa Raoulta i von T. 
Hoffa możemy obliczyć obniżenie prężności pary ciała 
lotnego wskutek absorbcji w cieczy mniej lotnej. 

Oba te prawa tracą swą ważność jeżeli koncen- 
tracja ciała lotnego w cieczy przekracza pewną, od: 
rodzaju obu ciał zależną wartość. Nie stosuje się to 
również w wypadkach, w których ciało zaabsorbo- 
wane tworzy związki chemiczne z absorbentem, czy 
to w postaci trwałych połączeń czy to związków dro- 
binowych mniej lub więcej trwałych. W.obu wypad- 
kach obniżenie prężności pary ciała lotnego jest różne 
od wartości obliczonej (na podstawie założenia, że 
prawo Raoult' i von T. Hoffa odnosi się również do 
tej grupy zjawisk) i w przeważnej części wypadków 
obniżenie faktycznie jest większe od obliczonego. 

Techniczne zastosowanie zjawisk absorbcyjnych 
w przemyśle naftowym obejmuje szereg zaganień 
przemysłowych — jak otrzymywanie gazoline z gazu 
ziemnego, wydzielenie lotnych węglowodorów z ga- 
zów destylacyjnych i krakowych, zmniejszenie strat 
benzyny przy magazynowaniu wielkich ilości benzyny, 
lub lżejszych gatunków ropy w biornikach etc. Zwła- 
szcza przemysł gazolinowy w ściślejszem tego słowa 
znaczeniu rozwinął się na wielką skalę w krajach 
obfitujących w gazy ziemne (Stany Zjednoczone A. 
P. Polska, Meksyk). Pomijamy celowo opis i krytykę 
poszczególnych metod (kompresyjna, oziębiająca, wę- 
glowa) jako wychodzące poza zakres tematu, ogra- 

niczając się jedynie do naszkicowania i porównania 
metod absorbcyjnych : olejowej i Brćgeat. 

W metodzie olejowej stosuje się do wymywa- 
nia gazoliny z gazu ziemnego, jako Środek absorb- 
cyjny olej mineralny o pewnych określonych wła- 
snościach. Rozpuszczalność gazoliny w oleju chłon- 
nym jest zjawiskiem wyłącznie fizykalnem, obniżenie 
prężności pary odpowiada wartości wyliczonej z prawa 
Raoult'a i von T. Hoffa. Procent nasycenia gazoliny 
w oleju jest bardzo niski, naogół 1—2*/,. Przeciętny 
wydatek instalacyj amerykańskich wynosi wedle je- 
dnych źródeł 65—75"/,, wedle innych 80—909%/,. Przy- 
czyny tych znacznych różnic dopatrywać się należy 
raczej w metodzie i sposobie oznaczenia gazoliny 
aniżeli w wydatku instalacji. Instalacje olejowe w Ame- 
ryce pracują pod ciśnieniem 2—9 atm. zależnie od 
zawartości gazoliny. 

Metoda Brógeat stosuje do absorbcji gazoliny 
z gazu ziemnego (jak wogóle z gazów zawierających wę- 
glowodory) jako środek chłonny tetrahydronaftalin (te- 
tralinę), Tetralina jedna z uwodornionych pochodnych 
nałtalin jest bezbarwnym płynem o ciężarze gatunko- 
wym 0.980, punkcie wrzenia 205—206', bardzo niskiej 
wiskozie i niskim punkcie krzepnienia. Tetralina jest 
doskonałym Środkiem absorbcyjnym dla wszelkich 
węglowodorów i pozwala już przy zwyczajnem ci- 
śnieniu uzyskać nasycenie do 6—8*"|,. Absorbcja od- 
bywa się w wieżach płuczkowych, przyczem jako 
wypełnienia stosuje się ruszty drewniane i t. zw. zwoje 
Brćgeat, współosiowe spiralkj z drutu 1—1.5 m|m. 
0 2—4 skrętach. Rozszczepienie t.j. rozdział gazoliny 
i tetraliny odbywa się w specjalnym kotle o szeregu 
tacek ogrzewanych pośrednio, zapomocą pary, tetra- 
lina nasycona przepływa te tacki, tworzące się pary 
gazoliny po deflegmacji przechodzą do chłodnika. 

Naukowe uzasadnienie zjawisk występujących 
przy rozpuszczeniu gazoliny w tetralinie nie jest je- 
szcze całkowicie wyjaśnione, najprawdopodobniej wy- 
stępują tutaj zjawiska powstawania związków drobi- 
nowych. | 

Pracująca zapomocą tetraliny gazoliniarnia na te- 
renie Borysławia nie może być obrazem faktycznie 
ilustrującym metodę Brćgeat z powodu poważnych 
błędów w konstrukcji i wykonaniu aparatu. Metodę 
Brógeata uważamy jako mającą największe widoki po- 
wodzenia w przemyśle naftowym. | 

H. RUDZKI. 

Gdańsk, jako port eksportowy dla nafty.*) 
Port Gdański już w czasach przedwojennych pro- 

wadził handel olejami ziemnemi i posiadał odpowiednie 
urządzenia. Jednakże do 1909 r. handel ten miał cha- 

*) Przem. i Handel M 50, z 11/XII 1926. 

rakter przeważnie lokalny, ponieważ polegał na sprowa- 
dzaniu nafty amerykańskiej dla potrzeb miejscowych. 
Dopiero w 1909 r. rozpoczyna się import przez Gdańsk 
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przetworów ropy naftowej z rosyjskich portów czarno- 
morskich. Jest to zjawisko niezmiernie ciekawe, wskazu- 
jące na to, że często kilkakrotnie dłuższa droga morska 
jest jednak konkurencyjną dla przewozów kolejowych. 
Przytem import nafty rosyjskiej nie był zjawiskiem przej- 
ściowem, a odwrotnie wzrastał z roku na rok, przewyż- 
szając szybko import nafty amerykańskiej. Podkreślić tu 
należy że port gdański w latach przedwojennych był 
portem wyłącznie importowym dla olei mineralnych, eks- 
port nie odgrywał tu żadnej prawie roli. 

Import ten przedstawiai się w ciągu ostatnich pięciu 
lat przedwojennych następująco w tonach: 

Nafta Smaty Parafina Razem 
1909 23.216 2.050 15 26.241 
1910 29.628 4,497 27 34.152 
1911 44,741 4.410 46 49.197 
1912 -43.237 11.411 222 54870 
1913 45.068 5.695 " 574 61.337 

Przywożona była nafta następującego pochodzenia 
(1912 r. — w tonach): 

Bosjw 7. 040 n a ata ARA Stany Zjednoczone A. P. 18.114 
Porty niemieckie. . . . 2.311 
Inne źródła . . . « - 10 

Razem: 43.237 

Żródło, z którego cyfry powyższe są czerpane*), 
nie podaje pochodzenia innych olei mineralnych. 

Z Gdańska przetwory naftowe kierowały się ko- 
leją przeważnie do b. zaboru pruskiego, Prus Wschod- 
nich i Pomorza niemieckiego. Wywóz te wyniósł w 1912 
r. 17.070 ton, podczas gdy do byłego zaboru rosyjskiego 
wywieziono koleją tylko 139 ton. Natomiast z 48.243 ton, 
wywiezionych z Gdańska Wisła, przeważna część skiero-. 
wana była do b. Królewstwa Kongr. i nawet do Rosji. 
Drogą morską wywieziono tylko 193 ton do pobliskich 
lokalnych portów niemieckich. 

Powyższy przegląd cyfrowy obrotów olejami ziemne- 
mi w porcie gdańskim w latach przedwojennych pozwala 
stwierdzić wyłącznie importowy kierunek tego handlu 
i jego pomału, ale stale wzrastającą tendencję. Punkt 
ciężkości spoczywał na imporcie nafty, jednakże import 
smarów i parafiny wzrastał w szybszem tempie. © 

Lata powojenne przyniosły zupełny przewrót w tej 
dziedzinie handlu gdańskiego, przewrót jednak raczej dla 
Gdańska korzystny. Polska, jak wiadomo, pokrywa cał- 
kowicie swe zapotrzebowanie wewnętrzne własną pro- 
dukcją olei mineralnych i nadmiar jej może eksportować. 
A że port gdański w latach powojennych prawie wyłą- 

'cznie służy polskiemu handlowi zamorskiemu, musiało to 
się odbić i na jego handlu naftowym: zmienia on mia- 
nowicie kierunek ruchu, import spada do minimum, eks- 
port natomiast wzrasta z roku na rok (w tonach) : 

Import Eksport 
1921. .5127 51.982 
1922 962 28.500 
1923 4.397 25.516 
1924 1.257 32.519 
1925 1.326 44.351 

Oleje mineralne wywożone przez port gdański 
były wyłącznie polskiego pochodzenia, kierowały się 
natomiast z Gdańska do następujących państw (w r. 
1925 — w tonach): 

] 5) Bericht des Worsteheramtes der Kaufmannschaft zu 
Danzig iiber Danzig Handel, Gewerbe und Schiffahrt im Jahre 
1912, II. Teil (Statistik). 
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Oleje mineralne Paiafina 
ABBA 0 away, da. 5.002 2.476 
NIEMCY 000 ea 4.566 449 
Branojde oo 2 morzu: 2.664 5.601 
Bolója zed Opaiecea 2.812 712 
NOWEJ Sz 504 — 
SZWCOOCNRONA +2 4.956 272 
Domach SLD Aya U 7.089 188 
Inne państwa europejskie 12.348 567 
Stany Zjednoczone A. P. 3.517 10 
Australja. PRE > 1.300 — 
Nadmienić dalej należy, że w latach powojennych 

aż do roku bież, statystyka wywozu olei mineralnych 
przez port gdański nie podaje poszczególnych artykułów, 
a jedynie ich sumę. Dopiero z początkiem r. ub. wpro- 
wadzony ten podział, co pozwala się zorjentować w zna- 
czeniu poszczególnych gatunków olei mineralnych dla 
eksportu przez Gdańsk. «„ 

W ciągu trzech kwartałów r. ub. wywieziono przez 
port gdański (w tonach) : 

BACA, 4-09 odzjaa 35.526 
oleje napędowe . 71.553 

4 lekkie. w=: 9.398 
smary ciężkie . . 8.336 

Razem: 124.813 

| Punkt ciężkości handlu olejami ziemnemi w por- 
cie gdańskim przeniósł się więc po wojnie na oleje ma- 
szynowe, podczas gdy w imporcie przedwojennym domi- 
nujące miejsce zajmowała nafta. 

Dane za rok ub. wykazują gwałtowny wrost eks- 
portu w porównaniu z latami ubiegłemi. W ciągu trzech 
kwartąłów wywieziono trzykrotnie większą ilość pro- 
duktów naftowych, niż w całym roku ubiegłym. Stoi to 
niewątpliwie w pewnym związku ze strajkiem węglowym 
w Anglji; i dlatego wywarło swój wpływ również na kie- 
runku eksportu. Statystyka eksportu olei ziemnych przez 
Gdańsk według krajów odbiorczych nie została jeszcze 
w roku bieżącym opublikowana, z danych jednak prowi- 
zorycznych stwierdzić już można z całą pewnością, 
że punkt ciężkości przeniósł się na państwa skandyna- 
wskie i bałtyckie: z pośród 21 ckrętów rezerwoarowych, 
które w sierpniu r. ub. opuściły port gdański, tylko 5 
udało się do portów niebałtyckich. 

Dla scharakteryzowania zupełnego handlu olejami 
mineralnemi w Gdańsku w latach powojennych nadmienić 
jeszcze należy, że przywóz naity do Gdańska odbywa 
się wyłącznie kolejami, podczas gdy ruch nafty na Wiśle 
ustał zupełnie. | | 

Składowaniu i przeładunkowi olei mineralnych 
w porcie gdańskim służą rezerwoary naftowe, będące 
własnością lub też w użytkowaniu następujących firm: 

Firma Część portu Rezerwoarów o poje- 
mności ton 

Polmin Marinekohlenlager 1 a 1.000 — 1.000 
» >) 4 a 5.000 (PET 20.000 

» > 1a 420 — 420 
3 ż Ila 60— 660 
> Schellmiihl 1a 5.000 — 5.000 
a M 5a 136 — 680 
A 5 la 240— 240 

28.000 

Br. Nobel Kaiserhafen 2 a 5.000 — 10.000 
Balt. Amerik. Petr. 

Ges. Schellmithl 44 2500 — 10.000 
k: Ń 2a 1.530 — 3.060 
ż + 2 a 4.000 — 8.000 

21.060 
| oowocztwanazonać 
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Mazut Holm. 24 4.125 — 9.250 
Ę s 2 2.000 — 4.000 
: ź 13 5602 560 

13.810 
Dtsch. Pet oleum 

Verkaufsges. Broschkischer Weg 2a 3.000 — 6.000 
A R 44a 750 — 3.000 
» » | la 125 — 125 
» h 2a 20 — 40 

i 9.165 
Baltoil Weichselmiinde 24a 1.750 — 3.500 

» Aa 2a 400 — 800 
» » 24 500 — 1.000 
» » 8a 50 — 400 
» » 3a 30 — 90 
n » 2 a 40 Zk, 80 

5,870 
Ej 

INŻ. KAZIMIERZ KRUKIEREK. KROSNO. 

Razem : 67 rezerwoarów o łącz. pojemn. 87.905 ton. 

Pomyślny rozwój eksportu olei mineralnych Gdańsk 
zawdzięcza tak dogodnej ogólnej konjunkturze w tym 
handlu i swemu korzystnemu położeniu geograficznemu, 
jak i polityce taryfowej na kolejach polskich. Przyczy- 
niły się również do tego zwolnienie w porcie gdańskim 
od opłaty ropy opałowej, co nabiera znaczenia w związku 
ze wzrastającą z każdym rokiem ilością statków moto- 
rowych. Urządzenia gdańskie dla przeładunku przetworów 
naftowych są najzupełniej wystarczające i rozbuduwują 
się z każdym rokiem, Wszystko to pozwala rokować 
Gdańskowi pomyślny dalszy rozwój w tym kierunku. 

INSTYTUT NAFTOWY 
w Krośnie 

Kopalnie nafty w Pechelbronn. 
W Alzacji, 45 klm, na północ od Strasburga, 

3 klm. od przystanku kolejowego Hoelschloch, w te- 
renie pagórkowatym, leżą najstarsze kopalnie naity na 
Świecie, dzisiaj słynne przez eksploatację swoich po- 
kładów metodą górniczą. o 

Historja źródeł pechelbrońskich sięga Średnich 
wieków, czego dowodzą legendy alzackie i pocho- 
dzenie nazwy Pechelbronn. W kronice Jakóba Wim- 
pfeling z roku 1498 spotykamy wzmianki o alzackich 
źródłach „wody bitumicznej” i od tego czasu znaj- 
dujemy ciągłość w historji terenów naitowych Pechel- 
bronnu, przeważnie w formie dekretów dzierżawnych 
i koncesji, udzielanych przez ówczesnych właścicieli 

Właściwa eksploatacja, która trwa do dzisiaj bez 
przerwy, datuje się od roku 1735; lekarz Eyrinis ze 
swoim spólnikiem Sahloniere rozpoczął wówczas eks- 
ploatować piaskowce, zawierające ropę, z której fa- 
brykowano przedewszystkiem środki lecznice, smary 
do napuszczania drzewa okrętowego i smary do wo- 
zów., Z chodników, wykopanych w piaskowcu rop- 
nym lub warstwach przyległych, idących od dna stu- 
dzien głębokich do 20 metrów, wydobywano piasko- 
wiec, który w tak zwanym „laboratorjum* poddawany 
był działaniu strumienia wody, celem oddzielenia od 
niego ropy. Produkcja roczna w tym czasie nie prze- 
kraczała 39 ton. W roku 1765 wynosiła całkowita 
długość chodników 450 metrów. W pierwszej poło- 
wie XIX wieku spotykamy już szyby głębokie do 50 
metrów, z których wydobywano piaskowce zawiera- 
jące 4.70/, ropy. W latach 1866 do 1888 wyrobiono 
3 szyby, szyb „Georges* 83 metry głęboki, z 1450 
metr. chodników, sżyb „Henri* 72 metry głęboki, 
z chodnikami o długości 830 metr. i szyb „Andrć* 
97 metrów głęboki, z 1150 metr. chodników. Ostatni 
z nich porzucony został w roku 1888, w tym roku. 
bowiem wywiercono już 122 odwiartów, które od- 
kryły w 130 metr. głębokości nowe bogate złoża ropy. 
Niektóre z nich dawały samoczynnie 30 ton ropy 
dziennie. W latach 1906 do 1917 wynosi produkcja 
roczna 38.500 ton. Ogółem wydobyto z ziemi alzac- 
kiej od roku 1785 do 1919, 913.500 ton ropy i wy- 
konano około 3.000 wierceń, co nie jest dużo, . jeżeli 

weżmie się pod uwagę, że koncesja obejmuje 44.000 
hektarów. Zastosowanie popędu maszynowego po- 
zwoliło na pogłębienie odwiatrów do 1200 metrów, 
jednak bez rezultatu. Do dzisiaj eksploatuje się ropę, 
w głębokości między 100 a 600 metrów, jednak złoża 
najbogatsze leżą w głębokości 150 do 300 metrów. 
Obecnie jest około 600 odwiatrów w pompowaniu, 
o średniej głębokości 350 metrów. Pompuje się za- 
pomocą motoru elektrycznego o sile 3 KM. Długość 
linij,j doprowadzających prąd wynosi 74 klm. Średnia 
wydajność odwiatru wynosi 240 litrów ropy dziennie, 
jeżeli jednak odtrącimy 175 odwiatrów, dających tylko 
75 litrów dziennie, to wydajność pozostałych pod- 
niesie się na 305 litrów. Trwałość źródeł niejedno- 
stajna, większość wyczerpuje się po 15 do latach. 

Towarzystwo eksploatujące kopalnie rozporzą- 
dza 45 aparatami wiertniczemi, z czego większa część 
modele Raky, kilka pensylwanek i 15 Nordhausen; 
jako siły popędowej używa się motorów elektrycznych 
lub lokomobil. 

Brak ropy podczas wojny skłonił berlińską dy- 
_rekcję Tow. Deustche Tiefbobr A. Gł, ówczesnegą 
właściciela Pechelbronu, do wyasygnowania miljona 
marek na wznowienie eksploatacji metodą górniczą, 
na podstawie doświadczeń i planów, przygotowanych 
już od roku 1897, przez ówczesnego dyrektora Inż. 
Paul do Chambrier,* twórcy eksploatacji ropy metodą 
górniczą. Do pokonania miano trudności, pochodzące 
z niebezpieczeństwa pożaru, eksplozji, zatrucia i t. p. 
i możliwem jest, że nie przyszłoby do zastosowania 
tego rodzaju eksploatacji, gdyby nie warunki wojenne, 
w których nie liczono się z życiem ludzkiem. W kwie- 
tniu 1917 roku ukończono budowę pierwszego szybu 
„Noellenburg* (od nazwiska naczelnego dyrektora D. 
T. A. G.), który do końca 1917 roku dał 7.000 ton 
ropy, a do maja 1920 roku z chodników, długich na 
4.200 metrów, 47.400 ton, mimo 10 miesięcznej przerwy 
skutkiem strejków i pożarów. Piaskowiec, który dre- 
nowano, miał 2/s—3 metrów miąższości, koło 200 
metrów szerokości, przeplatany glinami marglowemi, 
i przedstawia się jako zbita szara sucha masa, na któ- 
rej w dolnej części obserwować można powolne ścię- 
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kanie płynu, z wydobywaniem się prawie niedostrze- 
galnych kropelek gazu. Metr bież. chodnika w tym 
piaskowcu dawał 11 ton topy. 

Do roku 1921 eksploatowańo pokład w ten spo- 
sób, że robiono chodniki o przekroju 5 m.* w środku 
piaskowca ropnego. Sciekająca ropa spływała do sta- 
rannie przykrytych rowków, umieszczonych po obu 
stronach chodnika, a stamtąd do zbiorników podziem- 
nych. Urobek wydobywano na powierzchnię, gdzie 
w specjalnie na ten cel skonstruowanem urządzeniu, 
starano się przy pomocy strumienia wody oddzielić 
jeszcze od piaskowca pozostałą w nim ropę, co je- 
dnak nie rentowało się, i zostało zarzucone. Od roku 
1921 kopią chodniki ponad piaskowcem tak, że dolna 
część chodnika leży w górnej partji piaskowca pro- 
dukującego. W takim chodniku robi się otwory o prze- 
kroju 1 m.”, odległe od siebie 7—10 metrów lub 
rów szeroki na 60 cm., idący wzdłuż chodnika. Te 
otwory i rowv kopane są aż do warstwy leżącej pod 
piaskowcem ropnym i są starannie przykryte ziemią. 
Zbierająca się w nich ropa zostaje wydobyta za po- 
mocą pomp. 

Do chwili obecnej odkryto w Pechelbronie 13 
pokładów piaskowca, produkującego dwa typy topy: 
parafinowe i asfaltowe. Według doświadczeń p. Paul 
de Cbambrier zawierają piaskowce maksymalnie 270 
litrów ropy na m”. Srednio zawiera tona piaskowca 
pechelbrońskiego 120 kg. ropy, z czego 20 kg. to jest 
16.67*%/, wydobywa się zapomocą wiercenia i pompo- 
wania, 52 kg. czyli 43,33", wydobyć można metodą 
górniczą, a pozostałe 48 kg. czyli 409/, zostaje w pia- 
skowcu. 

Kopalnie pechelbrońskie wydzierżawione zostały 
przez rząd francuski towarzystwu prywatnemu na 
przeciąg 99 lat. Towarzystwo to o charakterze pół- 
rządowym, współpracuje z francuskim urzędem na- 
ftowym (L'Office National des combustibles liquides), 
dając mu pomoc w poszukiwaniach ropy na ziemiach 

francuskich, tak w metropolji, jak i w kolonjach, wy- 
syłało misje techniczne do Stanów Zjedn. Mosulu, 
Madagaskaru, Rumunji, Argentyny i Kolumbji. Ich sio- 
strzane tow. eksploatuje metodą górniczą tereny na- 
ftowe w Campina w Rumunii. 

Obecnie posiada Towarzystwo w Pechelbronn 
6 szybów i 50 klm. chodników. Całkowita produkcja 
w 1925 roku wynosiła 63.550 ton, z czego prawie 
połowa przypada na chodniki, reszta na odwiatry 
pompowane. 

Należy dodać, że w kopalniach pechelbrońskich 
pracuje 250 Polaków, przeważnie z Królestwa, z czego 
tylko 10-ciu w podziemiu. 

Jako uzupełnienie eksploatacji terenu naitowego 
przez wiercenie i pompowanie — posiada metoda 
górnicza (Exploitation par puits et galeries) bez- 
przecznie dużą przyszłość, dzięki swoim zaletom, po- 
zwalającym z terenu już opuszczonego i „wyczerpa- 
nego* wydobyć jeszcze 2'|s do 3 razy tyle ropy,. ile 
jej metodą wiertniczą poprzednio wydobyto. Amery- 
kanie interesują się żywo eksploatacją terenów naito- 
wych tą metodą. Na dorocznym posiedzeniu Amer. 
Instytutu Naftowego kwestja ta była szeroko oma- 
wianą. W fachowej prasie coraz częściej spotykamy 
artykuły o tym przedmiocie, jak ostatnio studjum Ra- 
ney'a, przedstawiające dokładnie kalkulacje tej metody 
dla warunków amerykańskich. 

Metoda górnicza, która z punktu widzenia eko- 
nomicznego, otwiera dla krajów, w których tereny na- 
ftowe zdawały się być wyczerpane, nowe widoki po- 
wodzenia, pozwołi równocześnie rozwiązać cały sze- 
reg dotychczas niejasnych kwestyj, jak koncentracja 
ropą w ziemi, czynność gazów, stratygrafia pokładów 
naftowych i t. p., tem łatwiej, iż początkowe trudno- 
ści techniczne, jak niebezpieczeństwo eksplozji, po- 
żaru, zatrucia i zalania kopalni, zostały już prawie 
całkowicie opanowane. | 

50 lat pracy w pczemyśle naftowym. 
Rzadki jubileusz obchodzi obecnie senjor wier- 

tników polskich Dyrektor Felicjan Łodziński. W bie- 
żącym roku mija 50 lat Jego żmudnej i ofiarnej pracy 
w przemyśle naftowym. 

Jeszcze w roku 1877 wstąpił Dyr. Łodziński jako 
młody praktykant na kopalnię ś. p. Dra Mikołaja Fe- 
derowicza w Siarach. W roku 1 80 wyjeżdża p. Ło- 
dziński do Ameryki, pracując najpierw w fabryce ma- 
szyn parowych w S.-Louis, a następnie na kopalniach 
w Pensylwanji, gdzie zaznajamia się z techniką wier- 
cenia linowego. W roku 1882 po dwuletnim pobycie 
w Ameryce powraca p. Łodziński do kraju, by zdobyte 
zagranicą doświadczenie i wiadomości spożytkować 
dla pracy w rodzimym przemyśle naftowym. Pracuje 
więc najpierw na kopalniach Ropie, następnie zaś od 
roku 1883 do 1887 zajęty jest w przedsiębiorstwach 
pionera przemysłu naitowego Ś. p. Stanisława Szcze- 
panowskiego w Słobodzie Rungurskiej. Łodziński 
współpracuje tu ze Szczepanowskim przy zakładaniu 
i urochomieniu pierwszych żurawi kanadyjskich oraz 
prowadzi pierwsze wiercenia tym systemem, który 
później pod mianem syst. „polsko-kanadyjskiego* uzy- 

skuje w wiertnictwie naftowem tak wielką popularriość. 
Następne lata spędza p. Łodziński na pracy w wielu 
kopalniach, prowadząc szereg wierceń na terenach firmy 
Wolski £ Odrzywolski, Ks. Lubomirskiej, pp. Weydlicha 
i Korsaka i wielu innych. 

Nie sposób tu wyliczyć wszystkich robót wier- 
tniczych dokonanych pod kierownictwem Dyr. Łodziń- 
skiego, w zakres których wchodziły wiercenia poszu- 
kiwawcze, ciężkie nieraz instrumentacje, wiercenia za 
ropą w horyzontach płytkich i wiercenia głębokie. 
Nazwisko Jego zbyt zresztą dobrze znane jest wszystkim 
pracującym w przemyśle naftowym, pracowitość zaś 
Jego, gorliwość w pracy i fachowość były zawsze po- 
wszechnie uznawane. W czasie swojej praktyki wier- 
tniczej poczynił p. Łodziński również wiele ulepszeń 

"w systemie wiertniczym i zastosował obmyślone przez 
siebie narzędzia instrumentacyjne. które znalazły póź- 
niej powszechne zastosowanie. 

Obecnie mimo sędziwego wieku pracuje p. Ło- 
dziński nadal na kopalni „Viribus Unitis* w Bitkowie, 
wierny przemysłowi któremu oddał swoje siły i zdol- 
ności. 
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Redakcja naszego pisma, składa czcigodnemu 
Jubilatowi najszczersze życzenia wielu jeszcze lat 
owocnej pracy dla dobra polskiego przemysłu na- 
itowego. 

P. Dyr. Łodziński zaszczycił Redakcję naszego 
pisma swojemi względami, przesyłając niedawno na 
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nasze ręce swoje własnoręczne zapiski z praktyki wier- 
tniczej od początku swej pracy w przemyśle naftowym. 
W najbliższym czasie przystąpimy do opublikowania 
tych zapisków, które dla utrwalenia historji rozwoju 
polskiego wiertnictwa naitowego będą miały duże 
znaczenie. 

PRZEGLĄD GOSPODARCZY. 

Ustawodawstwo i rozporządzenia. 

Podatki i opłaty. 
109:owy dodatek do danin publicznych.— Po- 

bierany obecnie w myśl art. 5 ustawy z dn. I/VII 
1926 r. 107-owy dodatek nadzwyczajny do podatków 
bezpośrednich (prócz majątkowego oraz od lokali i pla- 
ców niezabudowanych), pośrednich, opłat stemplowych 
(prócz opłaty emisji akcyj), podatku spadkowego i od 
darowizn będzie obowiązywał —.w myśl rozporządzenia 
Prezydenta Rzplitej z dn. 10/12 1926 r. Dz. U. Nr. 121, 
poz. 697. — również w 627 r. w stosunku do uiszcza- 
nych w tym okresie powyższych danin, jako też do 
wpłaconych lub przymusowo ściąganych ich zale- 
głości. 

Rozpotządzenie wykonawcze do ustawy 
o opłatach stemplowych, ogłoszone zostało w Dz. U. 
Nr. 123 poz. 713 jako rozp. Ministra Skarbu z dnia 
20. listopada 1926 r. 

Przy sposobności przytaczamy przepisy wspo- 
mnianej ustawy, odnoszące się do kopalnictwa nafto- 
wego, wedle podręcznika, opracowanego przez Achilesa 
Rosenkranza, Nacz, Wydz. w Ministerstwie Skarbu 
(Warszawa 1927, Nakładem Księgarni F. Hoesicka). 

CIAŁA KOPALNE (64, 65 i 70) 
1. Umowa o ustarowienie lub przelew prawa 

wydobywania ciał kopalnych (np. żywic ziemnych) — 
jak również umowa o ustalenie wysokości o ds z ko- 
dowania należnego właścicielowi gruntu, zawarta 
w przypadku, gdy nadanie prawa wydobywania ciał 
kopalnych nastąpiło drogą orzeczenia władzy. 

Wysok. opł. 
WOŁAŁ 

a) zasadniczo: od wartości wynagro- 
dzenia (odszkodowania, do którego zobo- 
wiązuje się uprawniony o wydobywania) 
z wyłączeniem jednak wynagrodze- 
nia, które zobowiązał się zapłacić w stosunku 
do ilości wydobytych ciał kopalnych (pro- 
centów brutto), jakoteż z wyłączeniem 
świadczeń uzależnionych od otwarcia ruchu 
kopalni lub jego rozmiarów (placowego, 
WOWESOCE 1. VJ: SOC AR A 

Jeżeli przedmiotem umowy jest kopal- 
nia zprzynależnościami, to sto- 
Suje się zasady, podane pod „sprzedaż* — 
z tą zmianą, że zamiast stopy 40j, stosuje 
się stopę 2%. 

b) sprzedaż niewydzielonej 

(idealnej) części prawa wydobywania, naby- 
tej przez sprzedawcę drogą dziedziczenia, 
zapisu lub darowizny — jeżeli kupuje osoba, 
mająca udział w temże prawie również z ty- 
tułu dziedziczeniu, zapisu lub darowizny, od 
CENY, SAEZEBASYZ WU oO RK CKS CY MJ 

c) sprzedaż prawa wydobywania ciał 
kopalnych nabytego na licytacji, je- 
żeli pismo, stwierdzające sprzedaż, sporzą- 
dzono w ciągu trzech tygodni po licytacji ; 
00-ZERY: SPRZĘCOZYĆ 50 EO MR O a 

d) umowa o ustanowienie lub przelew 
prawa wydobywania ciał kopalnych z gruntu, 
znajdującego się zagranicą . . . . 3 
.. e) zamiana prawa wydobywania 

ciał kopalnych z gruntu, znajdującego się 
w Polsce: od wartości jednego z zamie- 
nionych praw, a mianowicie od wartości 
WYJDZIE COP A APO EPROM OSK BONY ies 

I) zamiana prawa wydobywania 
ciał kopalnych w Polsce na prawo wy- 
dobywania ciał kopalnych zagranicą: 
Od wartości prawa wydobywania w Polsce 2 

2) zamiana prawa wydobywania 
ciał kopalnych w Polsce na nieru- 
chomość położoną w Polsce — zasadni- 
czo: od wartości nieruchomości . . 4 

Jeżeli jednak wartość nieruchomości 
jest niższa od wartości prawa wydobywania 
ciał kopalnych (np. gdy ktoś daje prawo 
takie, wartości 100.000 Zł., za dom wartości 
70.000 Zł. i za dopłatę w pieniądzach w wy- 
sokości 30.000 Zł.), to należy uiścić: od 
wartości nieruchomości NATE ŻZE WESA 
i od różnicy wartości (w powyższym prze- 
kładzier—— GA AU:DOBSZŁ zac" SEA 00, A 20Ą 

h) zamiana prawa wydobywania 
ciał kopalnych w Polsce za nieru- 
chomość, położoną zagranicą: od 
wartości prawa wydobywania ciał ko- 
DODYCHA S We dł SŁ WARD 

i) zamiana prawa wydobywania ciał 
kopalnych w Polsce za rzeczy ruchome-za- 
sadniczo: Od wartości prawa wydoby- 
WADIS OGON 02 EO GO 03 BOŻA 

Jeżeli jednak wartość prawa wydoby- 
wania jest niższa od wartości rzeczy rucho- 
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mych (np. gdy ktoś daje galercję obrazów bywania ciał kopalnych (np. procentów 
wartości 100.000 Zł za prawo wydobywania netto) . . . . |. 2 
ciał kopalnych wartości 39.000 Zł., to na- 
leży uiścić : 
od wartości prawa wydobywania . . . . 
i od różnicy wartości (w powyższym przy- 
kładzie od 30.000 Zł. , . . . . . . . 

|) zamiana prawa wydobywania ciał 
kopalnych zagranicą za rzeczy rucho- 
me : od wartości rzeczy ruchomych. . 

2. a) Umowa, na mocy której wła- 
Ściciel gruntu wydzierżawia komuś 
ten grunt, postanawiając, że przedmiotem 
praw dzierżawcy jest wydobywanie ciał ko- 
palnych, 

b) umowa, na mocy której osoba, 
uprawniona do wydobywania 
ciał kopalnych z cudzego gruntn (p. wy- 
żej 1), to prawo komuś wydzierżawia, 

c) przelew praw dzierżawnych, wy- 
mionionych pod literamia a, b: 
(ad a, b, c) — od wartości wynagrodzeni, 
do którego zobowiązuje się dzierżawca (li- 
tery a, b), względnie cesjonarjusz (litera c), 
z wyłączeniem jednak wynagro- 
dzenia, które dzierżawca (cesjonarjusz) zo- 
bowiązał się zapłacić w stosunku do ilości 
wydobytych ciał kopalnych (procentów brut- 
to), jakoteż z wyłączeniem Świadczeń, uza- 
leżnionych od otwarcia ruchu kopalni lub 
jego rozmiarów (placowego, szybowego i tp.) 

Jeżel grunt wydzierżawiony znajduje 
się zagranicą . . . . . « i. . . 

Jeżeli przedmiotem dzierżawy jest ko- 
pałnia z przynależnościami, to sto- 
suje się zasady, podane pod „sprzedaż* — 
z tą zmianą, że zamiast stopy 4% stosuje się 
stopę 24. 

3. Sprzedaż prawa do liczbowo lub 
procentowo oznaczonej części wydoby. 
tych ciał kopalnych, albo do ich pieniężnej 
równowartości (procentów brutto i t. p.): 

a) zasadniczo: od ceny sprzedaży . 
b) sprzedaż niewydzielonej czę- 

Ści takiego prawa, nabytej przez sprzedawcę 
drogą dziedziczenia zapisu lub darowizny, 
jeżeli kupuje osoba, mająca udział w temże 
prawie również z tytułu dziedziczenia, za- 
pisu lub darowizny : od ceny sprzedaży 

c) sprzedaż prawa do części wydoby- 
tych ciał kopalnych, jeżeli sprzedawca nabył 
to prawo na licytacji, a pismo, stwier- 
dzające sprzedaż, sporządzono w ciągu 
trzech tygodni po licytacji: od ceny 
sprzedaży . . 1 4 1 ora 1 10. 

d) o ile chodzi o prawo do części ciał 
kopalnych, wydobywanych zagranicą 

4 ,Zamiana prawa, określonego 
w punkcie 3: 

a) na prawo wydobywania ciał 
kopalnych (np. zamiana procentów brutto 
na procenty netto), jeżeli obydwa tyczą się 
ciał kopalnych wydobywanych w Polsce 
— zasadniczo : od wartości prawa wydo- 

1/2 

Jeżeli jednak wartość prawa wydo- 
bywania jest niższa od wartości prawa 
do części ciał kopalnych (np. gdy ktoś 
daje procenty brutto, wartości 100.000 Zł., 
za procenty netto, wartości 70.000 Zł. i za 
dopłatę w pieniądzach w wysokości 30.000 
Zł.), to należy uiścić: 
od wartości prawa wydobywania . . . . 2 
i od różnicy wartości (w powyższym przy- 
kładzie od 30.900 Zł. oo 120.01 

b) na prawo wydobywania ciał 
kopalnych, jeżeli prawo wydobywania tyczy 
się kopalni, znajdującej się w Polsce, a 
prawo do części ciał kopalnych tyczy się 
kopalni zagranicznej: 
od wartości prawa wydobywania . . . . 2 

c) na prawo wydobywania ciał 
kopalnych, jeżeli to prawo tyczy się kopalni 
zagranicznej, aprawo do części ciał 
kopalnych tyczy się kopalni znajdującej się 
w Polsce: od wartości prawa do części 
ciał kopalnych . - 1 1 1 111... 1 

d) na takież prawo, na nierucho- 
mość lub na rzeczy ruchome: jak wy: 
żej le-j z tą zmianą, że zamiast prawa wy- 
dobywania należy podstawić prawo do czę- 
Ści ciał kopalnych, -: a zamiast 29, należy 
podstawić 19/,. 

5 Zezwolenie na wykreślenie 
w księdze wieczystej (gruntowej, górniczej, 
naftowej) prawa wymienionego w punkcie 
3: od wartości prawa, które ma być wy- 
kreślone . . , « 1 1 1 rrr 210.01 

Obniżenie stopy podatku przemysłowego © 
wprowadza rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22. 
grudnia 1926 r. Dz. U. Nr. 128, poz. 766 z ważnością 
od dnia 1. stycznia 1927 r. 

Obniżeniu do 19/, od obrotu ulega podatek prze- 
mysłowy, opłacany przez samoistne przedsiębiorstwa 
handlowe ze sprzedaży hurtowej, przez przedsiębior- 
stwa skupu zawodowego, jak również przez samoistne 
przedsiębiorstwa wykonywania dostaw, w odniesieniu 
do dochodu, osiąganego przy sprzedaży wszelkiego 
rodzaju towarów. 

Natuszenia przepisów o opłatach stemplo: 
wych, na czas przejściowy uregulowane zostało w ten 
sposób, iż postanowienia ustawy z dnia 1. lipca 1926 
roku o opłatach stemplowych stosowane będą również 
do naruszeń przepisów wymienionych w art. 171 po- 
wołanej ustawy, o ile są od przepisów tych łagodniej- 
sze. Do postępowania stosowane będą zawsze prze- 
pisy powołanej ustawy (Rozp. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 29 grudnia 1926 r. Dz. U. Nr. 128 

_ poz. 756). 
Opłaty stemplowe od weksli, a w szczegól- 

ności od weksli blanko, weksli wystawionych zagra- 
nicą, weksli płatnych za okazaniem lub w pewien czas 
po okazaniu, a nie przedstawionych do zapłaty z upły- 
wem 3-ch miesięcy od daty wystawienia, weksli z ozna- 
czonym terminem płatności, nie przedstawionych do 
zapłaty z upływem 3-ch miesięcy od daty wystawienia 
oraz przy prolongowaniu weksli, reguluje rozporzą- 
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dzenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1926 roku 
Dz. U. Nr. 127, poz. 745 

Blankiety wekslowe. W myśl rozporządzenia 
Ministra Skarbu o przepisach wykonawczych do ustawy 
z dnia 1. VIL. 1926 r. o opłatach stemplowych, urzę- 
dowe blankiety wekslowe, będące obecnie w obiegu, 
mogą być używane aż do dalszego zarządzenia. 

W związku z powyższem Ministerstwo Skarbu 
komunikuje, iż do blankietów wspomnianych należą 
również 20 i 30-groszowe z tem zastrzeżeniem, że — 
zgodnie z art. 122 cyt. ustawy — blankiet 20-gro- 
szowy służyć będzie z dniem 1 stycznia 1927 roku 
do wystawienia wekslu na sumę, nie przekraczającą 
50 zł. (dotychczas 60 zł.), 30-groszowy zaś od daty 
powyższej do wystawienia wekslu na sumę ponad 50 

_do 100 zł. (dotychczas 90 zł.). 
Zarazem Ministerstwo Skarbu oznajmia, iż słowa: 

„Z terminem 3-ch miesięcznym", umieszczone na blan- 
kietach wekslowych, wydanych przed dniem 1 stycznia 
1927%r. a pozostających narazie nadal w obiegu, będą 
z dniem 1 stycznia 1927 r. bez znaczenia, wobec tego, 
iż ze stanowiska nowej ustawy o opłatach stemplo- 
wych termin płatności wekslu niema wpływu na wy- 
sokość opłaty stemplowej. „Monitor Polski Nr. 298 
z dnia 29. VII. 1926). 
Komunikacja. 

Zasadnicza rewizja taryf kolejowych. 
Pan Minister Komunikacji postanowił uczynić 

zadość często podnoszonemu postulatowi gruntownej 
rewizji naszego systemu taryfowego, który wskutek 
oparcia na systemie rosyjskim, mimo przeprowadzo- 
nych w nim z biegiem czasu licznych poprawek i u- 
lepszeń nie odpowiada w całości warunkom handlowo- 
geograficznym naszego Państwa ani też nie uwzględnia 
szczególnych innych właściwości naszego życia go- 
spodarczego. 

W celu przeprowadzenia bardzo skomplikowanych 
studjów i wypracowania konkretnych projektów, stwo- 
rzona zostanie specjalna Organizacja w Ministerstwie 

_ Kolei na której czele stanie p. Bronisław Chodkiewicz. 
W. skład tej organizacji wchodzić będą zarówno czyn- 
niki urzędowe jak i społeczne. 

Przy każdej Dyrekcji P. K.P. powstanie biuro, 
którego celem będzie opracowanie danych i propozycji, 
odnoszących się do okręgu Dyrekcyjnego podporzą- 
dkowane Centralnemu Biuru w Ministerstwie Komu- 
nikacji o. , 

Przy p. Chodkiewiczu, który stanie na czele tego 
biura centralnego funkcjonować będzie z łona Komitetu 
Taryfowego Rady Kolejowej stała Komisja doradcza 
(10—12 członków) złożona z reprezentantów central- 
nych związków i Izb Handlowych (rolnictwa, kupiectwa 
1 przemysłu) oraz reprezentantów poszczególnych 
dzielnic. 

Komisja ta zaznajomi się z całym materjałem: 
przedstawianym przez Dyrekcje Kolejowe i Minister- 
stwo wzgl. z projektami i rozpózna je z punktu wi- 
dzenia ogólnych interesów gospodarczych po przesłu- 
chaniu referentów poszczególnych działów przemysłu, 
handlu i rolnictwa. 

Do komisji tej należy jako reprezentant Mało- 
polski Wschodniej p. Tenner, jako reprezentant b. król. 
Kongresowego p. Dr. Stanisław Unger, który objął 
również referat naftowy. 

_ Prace nad reformą taryfy mają być ukończone 
w ciągu roku 1927 tak, że z dniem 1/1. 1928 ma 
nowa taryfa wejść w życie. 

Przedłużenie kredytu frąchtowego. Na sku- 
tek starań Związku Polskich Producentów i Rafinerów 
Olejów Mineralnych, Ministerstwo Komunikacji zgo- 
dziło się przedłużyć jednomiesięczny kredyt frachtowy 
na okres do 31. marca 1927. 

Poniżej przytaczamy odpis odnośnego zarzą- 
dzenia: 
Ministerstwo Komunikacji Nr. II/9894/26. 

Depart. Finansowy. 
Warszawa, dn. 14. grudnia 1926 r. 

Upoważnia się Dyrekcje do przedłużenia do koń- 
ca marca 1927 r. kredytów miesięcznych tym firmom 
naitowym, które z kredytów miesięcznych korzystały 
dotąd na podstawie tut. rozporządzenia z dnia 11. 9. 
1920. Nr. II/7164,6/26. 

Potwierdzenie unikatów kart przewozowych 
przy eksporcie produktów naftowych do Gdań- 
ską. Wskutek interwencji Związku Polskich Producen- 
tów i Rafinerów Olejów Mineralnych wydane zostało 
przez Ministerstwo Skarbu następujące zarządzenie, 

Ministerstwo Skarbu 
Departament Akcyz i Monopoli 

L. 18963/26/W. B: 
Związek Polskich Producentów Rafinerów Olejów 

Mineralnych pismem z 20. XI. br. zawiadomił Mini- 
sterstwo Skarbu, że Gdańskie Urzędy Celne przy prze- 
syłkach olejów mineralnych w drodze postępowania 
przekazowego odmawiają potwierdzenia unikatów kart 
przekazowych, zasłaniając się tem, że na obszarze W. 
m. Gdańska, przetwory olejów mineralnych nie podle- 
gają opłacie podatku spożywczego. Wskutek tej od- 
mowy Polskie Władze Skarbowe zostały pozbawione 
możności stwierdzenia, że odnośne przesyłki wystąpiły 
poza linję celną Rzeczypospolitej Polskiej — tem sa- 
mem mógłby być poważnie zagrożony nasz eksport 
ołejów mineralnych przez terytorjum W. m. Gdańska. 

Wobec tego, że załatwienie powyższej sprawy 
w drodze porozumienia się z W. m. Gdańskiem wy- 
magać będzie dłuższego okresu czasu — a unormowa- 
nie sprawy nie cierpi zwłoki, przeto poleca się natych- 
miast wydać odpowiednie zarządzenia, by przy prze- 
syłkach olejów mineralnych zagranicę drogą przez 
Gdańsk, Kontrola Skarbowa w Tczewie wykonywała 
wszelkie czynności Urzędu odbiorczego, przewidziane 
w załączniku do art 207 i 208 umowy polsko-gdań- 
skiej z dria 24.X. 1921 r..Dz. Urz. Min. Sk- Nt. 11 
poz. 153 z r. 1922; w szczególności obowiązana jest 
Kontrola Skarbowa jaknajdokładniej przypilnować, żeby 
odnośne transporty olejów mineralnych zadeklarowane 
na eksport wystąpiły rzeczywiście zagranicę Rzeczy- 
pospolitej. 

Odnośnie do przesyłek olejów mineralnych, co 
do których Gdańskie Urzędy Celne odmówiły już po- 

„twierdzenia unikatów winna. jest Kontrola Skarbowa 
w Tczewie na żądanie stałej Kontroli Skarbowej przy 
rafinerjach olejów mineralnych stwierdzić na podstawie 
urzędowych zapisków, znajdujących się w Urzędzie 
Stacyjaym w Tczewie numery wagonów wzgl. cystern 
z produktami naftowemi, które opuściły Tczew z prze- 
znaczeniem do W. m. Gdańska oraz dzień ich nadej- 
Ścia do Tczewa. | 
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Odnośne zaświadczenia będą w miejsce unikatów 
służyły Kontroli Skarbowej w rafinerjach olejów mine- 
ralnych do załatwiania przepisanych dalszych czyn- 
NOŚCI. 

Cła. 
Rozporządzenie wykonawcze do Katnej 

Ustawy Skacbowej ogłoszone zostało w Dz. U. 
Nr. 120, poz. 693, jako rozp. Ministrów Skarbu i Spra- 
wiedliwości z dnia 15 listopada 1926 r. i 

Ulgi celne przy przywozie maszyn i apa- 
ratów niewyrabianych w kraju, a stanowiących część 
składową nowo-instalowanych kompletnych urządzeń 
oddziałów zakładów przemysłowych, lub mających słu- 
żyć do obniżenia kosztów, względnie zwiększenia pro- 
dukcji przemysłowej i rolnej, wprowadza rozporzą- 
dzenie Ministra Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rol- 
nictwa i D. P. z dnia 22 grudnia 1926 r D. U. Nr. 
128, poz. 769. 

Cło ulgowe wynosi 209/, cła normalnego. O przy- 
znaniu ulgi orzeka Minister Skarbu. Równocześnie pro- 
longuje się do 30 czerwca 1927 r. ważność pozwoleń 
wydanych na podstawie rozporządzeń o ulgach cel- 
nych z dnia 23, VII. 1926 r. i dnia 30. X. 1926. 
Społeczne. 

Zmiana podstawy obliczania składek do 
Funduszu Berobocia. Zgodnie z art. 7 ustawy O za- 
bezpieczeniu na wypadek bezrobocia z dnia 18 lipca 
1924 r. Dz. U. Nr. 67, poz. 650 wkładki zakładów 
pracy, zobowiązanych do zabezpieczenia robotników 
na wypadek bezrobocia, wynoszą 29, od każdorazowo 
wypłaconych zarobków z zastrzeżeniem, że najwyższą 
normę, stanowiącą podstawę do obliczenia wkładek 
jest 5 Zł. dziennie. | i 

Obecnie na podstawie rozporządzenia Ministra 
Piacy i Opieki Społecznej, z dnia 6 XII 1926r. Dz. U. 
Nr. 124, poz. 717, na wniosek Zarządu Głównego 
Funduszu Bezrobocia, wymieniana w art. 7 najwyższa 
norma zarobku dziennego robotnika została podwyż-- 
szona z 5 zł. na Zł. 6, gr. 60 dziennie. 

Rozporządzenie to, zamieszczone w. Dz. U. z dnia 
22 grudnia 1926 r. obowiązuje z dniem ogłoszenia. . 
Przy obliczaniu wkładek na rzecz Funduszu Bezrobocia 
należy zatem, poczynając od dnia 22 grudnia br. włącz- 
nie, przy wyższych normach zarobku przyjmować za 
podstawę 6'6 Zł. zarobku dziennego. | 

Jak wiadomo wkładki zakładów pracy do Fun- 
duszu Bezrobocia winny być wpłacane za każdy mie- 
siąc zdołu najpóźniej do dnia 20 następnego miesiąca. 
W razie opóźnienia kara za zwłokę wynosi 59, za ka- 
żdy rozpoczęty miesiąc (art. 7 i 36 ustawy z dnia: 
18 VII 1924 r.). 

Zaznaczyć należy, że najwyższa norma zarobku 
pracowników umysłowych przy ubezpieczeniu na wy- 
padek bezrobocia nie została zmieniona i wynosi 8 Zł. 
dziennie (Art, 3 ust. z dnia 28 X 1925 roku Dz. U. 
WIORZES WE | | 

Biuro badania cen ustanowione zostało przy 
Ministerstwie Przemysłu i Handlu, rozporządzeniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1926 r. 
Dz. U. Nr. 122 poz. 704. | 

Biuro powyższe pracować będzie niezależnie od 
Komisji Ankietowej do badania kosztów 1 warunków 
produkcji i wymiany, organizowanej przy Prezydjum 
Rady Ministrów. | 

Komisję FHnkietową Badania Warcunków 
i Kosztów Produkcji oraz Wymiany ustanawia 
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 
orudnia 1926 r. Dz. U. Nr. 127, poz. 741. | 

Komisję Ankietową zwoła Prezes Rady Ministrów 
w ciągu miesiąca od dnia 29 grudnia 1926 r. 

Nowelizację ustawy o ochronie lokatorów 
wprowadza rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 29 grudnia 1926 r. Dz. U. Nr. 128, poz. 757. 

Powyższe rozporządzenie zawiesza na dalszy okres 
czasu, od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 1927 roku 
wzrost stawki procentowej od czynszu pobieranego 
za mieszkania jednopokojowe, t. j. mieszkania składa- 
jące się z pokoju i kuchni, lub jednego pokoju. 

Różne. ! | 
Przepisy o licbwie pieniężnej zmienia rozp. 

Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 
1926 r. Dz. U. Nr. 127, poz. 746 w ten sposób, iż 
obniża korzyści majątkowe osiągane przy czynnościach 
kredytowych przez przedsiębiorstwa trudniące się CZyn- 
nościami bankowemi z 160%/,, na maksymalnie 13/5: 
w stosunku rocznym. | | 

Obniżenie stopy procentowej. Na ostatniem 
posiedzeniu Rady Banku Polskiego zostało postano- 
wione obniżenie z dn. 13. XI. 1926 r. stopy procen- 
towej od dyskonta weksli z 100%/, na 9'/+*|ę, a Od po- 
życzek pod zastaw papierów procentowych z 129, na 
119/, w stosunku rocznym. Stopy te są najniższe ze 
wszystkich, jakie Bank Polski pobierał od początku 
swego istnienia. 

Weksle, wystawione zagranicą. Ministerstwo 
Skarbu ogłasza w „Monitorze* Nr. 280, z dnia 6 gru- 
dnia 1926 r. następujące wyjaśnienie: 

„Jeżeli miejsce wystawienia weksla jest zagranicą 
i uwidocznione, jako pierwsze słowo na wekslu, na- 
tenczas weksel ten podlega opłacie stemplowej polskiej 
dopiero ż chwilą, gdy przechodzi do Polski. Należy go 
ostemplować w ciągu 8-miu dni przez przedłożenie go 
Kasie Skarbowej. (Strony same nie mogą weksla 
ostemplować prócz kilku banków, które mają ten przy- 
wilej). Zaznaczamy jeszcze, że przy podpisie wystawcy 
nie powinno być zamieszczone miejsce jego zamie- 
szkania w Polsce. Kary za nieprzestrzeganie tych form 

wynoszą 50-krotną wysokość należnej opłaty stemplo- 
(od stycznia 1927 — 25-krotną wysokość). Jeżeli przy 
wekslu wystawionym zagranicą umieszczona będzie, 
jako miejsce wystawienia weksla miejscowość w Pol- 
sce, w takim razie władza skarbowa wymierzy karę. 
Weksle na zobowiązanie zagrańiczne wystawiane w Pol- 
sce należy ostemplować w kraju i można je wręczyć 
zagranicznej firmie, wzgl. reprezentantowi zagranicznej 
firmy, przebywającemu w Polsce. Rzeczą zastępcy firmy 
zagranicznej jest wystaranie się o zezwolenie na wy* 
wóz. Wskazanem jest zwrócić uwagę w obecności 
świadków reprezentantowi firmy ragranicznej przy wię- 
czeniu weksli, że powinien wystarać się o „zezwolenie 

"wywozu tych weksli w banku wzgl. w Izbie Skarbowej, 
Całą karę płaci każdy, kto weksel nienależycie ostem- 
plowany. podpisze lub jest jego posiadaczem. 

British and Polish Trade Bank A. G. w Gdań- 
sku. Dzięki współpracy kapitału angielskiego i pol- 
skiego opartego o poważne słery finansowe zgrupo- 
wane koło Anglo - Internationale. Bank w Londynie 
oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, został powołany 
do życia w Gdańsku „British and Polish [rade Bank 
A. G.* Pominikswall 6. | | 

| 

Zesżytoł |. 
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Zadaniem powyższej instytucji dysponującej pełno 

wpłaconym kapitałem trzech miljonów guldenów, jest 
w pierwszej linji finansowanie kierowanego przez 
Gdańsk polskiego eksportu, oraz racjonalnego importu 
do Polski. Zainteresowanie <ster limansowych londyń- 
skich w tej instytucji pozwala sfinansowanie każdego 
interesu eksportowego względnie importowego na do- 
godnych warunkach, a bliskie natomiast stosunki łą- 

czące bank ten z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie umożliwiają załatwianie wszelkich inkas 
tanio, szybko i pewnie. Rada Nadzorcza Banku, w skład 
której wchodzą przedstawiciele szeregu najpoważniej- 
szych instytucyj finansowych krajowych i zagranicznych 
daje gwarancję, że powyższa instytucja będzie przed- 
siębiorstwem zasługującem na pełne zaufanie. 

Ceny ropy naftowej 
w wysokości ustalonej dla ropy, przypadającej na udziały 
brutto, na miesiąc grudzień 1926 r. (za 1 wagon po 10 ton) 
Marka: 

Kryg Czarna 
KYROMOWCYA Lan zr OYZOĄ 
Krościenko parafinowa, Równe Rogi pa- 
rafinowa Krosno parafinowa Ropienka ad 
Dukla, Paszowa . . „ 1.9144— 
Borysław, Tustanowice, Orów, Popiele, 
Wierzchnia Mraźnica, Słoboda Rungurska, 
Kosmacz, Opaka, Strzelbice, Rajskie, Ło- 
dyna, Hołowiecko, Zmiennica-Turzepole, 
Wulka, Węglówka, Lipinki-Różyca, Lipin- 
ki-Grabownica, Libusza Wańkowa RR” 
Rypne loco Broszniów, Ropienka Dolna, 
Równe Rogi bezparaf, Szymbark, Kro- 
ścienkobezparaf., Krosno bezparaf., Zagórz „ 2.055.— 

Z1 AC 
WROTA AE 

„ .2.015,— 

Klimkówka, Kryg Zielona . . . . . .Zł 2.116.— 
ITWOMIGZ, PUTYCZY TRZ UGO? 200630 4000 PC 
FAGJOWOCZŚ ORO O ok ar bę e o. WA O 
BIIKÓW, KASIECZNA W. ed ez GE woo. gol 2.400 
Schodnica . OAZY YA ADECYN GP wp EO 

Potok, Grabownica Humniska » 2.519.— 
Klęczany » 3.425.— 
STANA WGBOC 2 14875 087 Ea R 6 oi 00, gy, ddaOJE 

Uwaga. Panstwowe Zakłady Naftowe zakupują z ropy brutto- 
wej wyprodukowanej w miesiącu grudniu jedynie ropę 
następujących marck: 
Borysław-Tustanowice, Rypne, Strzelbice, Opaka Har- 
klowa, Kryg-Zielona, Potok, Grabownica - Humniska, 
Wańkowa, Iwonicz, Klimkówka. 

Cena gazu ziemnego 
w zagłębiu Borysław-Tustanowice za miesiąc grudzień 1926 r. 
ustalona przez Izbę Handlową i Przemysłową we Lwowie w po- 
rozumieniu z Krajowem Towarzystwem Naftowem 

6.20 groszy za 1 m. 
Przy obliczeniu ceny gazu, przypadającego na udziały 

brutto odliczeją kopalnie z powyższej ceny koszty zabierania 
gazu z kopalni, t. j. koszty tłoczenia i t. p. 

Płace robotnicze w ptzemyśle 
naftowym na styczeń 1927 t. 

Na podstawie uzgodnionego obliczenia Komisji dla regu- 
lacji płac robotników przem. naft. skonstatowano zniżkę dro- 
Zyzny artykułów żywnościowych od 30 listopada 1926 r. do 30 
grudnia 1926 o 1.152, | 
a wzrost, względnie zniżkę drożyżny artykułów odzieżowych — 

„ Ponieważ 75% poborów zmienia się wedle stanu arty- 
kułów żywnościowych, a 25% poborów wedle artykułów odzie- 
żowych, przeto przeciętna zniżka drożyżny wynosi 0,864'/,. 

_ "Zatem pobory robotników naftowych na miesiąc styczeń 
1927 ustala się: 
| Borysław: Krosno: Bitków: Roa: te 

Bokatj . ZB. 7.41 7.41 33.29 
Hea | 5.98 5.69 5.69 202 

NA 4.12 3.82 3.44 19.11 
IK 2.41 2.12 2.12 7.16 

Stróże i furmani za 12 godzin pracy pobierają płacę - 
szychtową Il-kategorji. | 

Dodatek dla wiertaczy za odpowiedzialność (Borysław) 
I. kl. zł. 1,24, II. kl. 0,62. 

Stróże i furmani za 12 godzin pracy pobierają ryczałt 
III. kategorji 

Rafinerje: 
Dodatek do Ill. kategorji palaczy dystylacyjnych, czyści- 

cieli pras i kotłów wynosi 79 gr. na dniówkę. 
Dodatek dla robotnic IV kategorji w świeczkarniach, 

rozlewniach parafiny i laboratorjach wynosi 53 gr. na dniówkę. 
Relutum węglowe: 

Wysokość relutum węglowego ustala się za 100 klg. dla 
zagłębia : 

Borysław i Bitków . „ ZŁ.-5.40, 
Krosno i Dziedzice . . . Zł. 4.32. 

Relutum za naftę ustala się ZŁ. 0.50 za 1 kg. 

Spis tafinetyj naftowych 
według stanu 1926 r. 

Nazwa przedsiębiorstwa I siedziba rafinerji Ilość robotników 
zatrudnionych 

Państwowa Fabryka Olejów Mineraln. w Drohobyczu | 950 
Tow. Naft. „Galicja”, rafinerja w Drohobyczu . . . | 820 
Galicyjskie Karp. Naft. Tow. Akc. rafinerja 

w Gliniku Marjampolskim (Konc. Dąbrowa) . | 560 
Tow. Naft. „Limanowa*, rafinerja w Limanowej . . | 530 
Spółka Akc. „Fanto”, rafinerja w Ustrzykach Dolnych | 450 
Gartenberg i Schreier, rafinerja w Jaśle (Niegłowice | 420 
Vacuum Oil Comp. Ltd., rafinerja w Czechowicach . | 400 
Koncern Naftowy „Dąbrowa”, rafin. w Czechowicach | 320 
Polskie Związkowe Rafinerje Ol. Skal., rafinerja 

w Trzebini (konc. „Premier*). . | 300 
10 | Spółka Akcyjna „Nafta”, rafinerja w Drohobyczu . | 260 
1! | Tow. Przem. Naft. „Bracia Nobel”, rafin. w Libuszy | 250 
ta DKA, Talinetja W<SYJUG «000 0 0 0) 01 sd NIOD 
13 | Koncern Naftowy „Dąbrowa, rafinerja w Dziedzicach | 

(konc. Dąbrowa) . | 140: 
14 | Polskie Związkowe Rafinerje Ol. Skal. rafinerja 

_. w Drohobyczu (Koncern Premier) . | 140 
15 | Br. Haber, rafinerja w Stanisławowie . . . . . . 
16 | S-ka Akc. dla Przem. Naft. i Gaz. Ziemn., rafinerja | 

Lwów, Zniesienie . | 65 
17 | Tow. Naft. „Segil%, rafineja w Nadwórnej . . . .| 65 
18 | E. Ch. Griffel, rafinerja w Skawinie '. , . . . : 
19 | Pierwsza Stanisławowska Fabryka Nafty E. Ch. 

Griffel, rafinerja w Staniławowie .| 50 
20 | M. Fink i S-ka, rafinejra w Ligocie Pszczyńskiej . .| 30 
21 | Tow. dla Przedsięb. Górn. „Tepe e*, rafinerja 

w Targowicach .| 25 
22 | „Wierbiąż”, rafinerja nafty w Kołomyi . . . . .| 20 

OOGO-FIOOCOR ©IND= 

„23 | Dereżycka Rafineja Ol. Min. w Drohobyczu . . .| 15 
24 | Backenroth i S-ka, rafinerja w Bolechowie . . . .| 10 
25 | Lam i S-ka, rafinerja w Krechowicach . . . . .| 10 
26 | S-ka Akc. „Gazolina”, rafinerja w Rubiczach . . . 10 
27 | Inż. Baltuch, Lieberman i Mermelstein, rainerja 

| ! w Borysławiu . | 10 
28 | Zachod. Małopolski Przem. Naft. rafinerja w Lisku 5 
29 | Borysławska Sp. Akc., rafinerja w Borysławiu. . . 5 
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. 
Na marginesie kartelu naftowego. W nume- 

rze 51 czasopisma „Rynek Metalowy* znajdujemy artykuł 
omawiający stosunki w polskim przemyśle metalowym. 
Końcowy ustęp tego artykułu można (wobec ostatnich 
wypadków), zastosować niemal dosłownie do obecnej 
sytuacji w przemyśle naftowym. 

Autor wyżej wspomnianego artykułu ujmuje zadania 
przemysłu hutniczego w następujących słowach: 

„Najważniejszem zadaniem polskiego przemysłu 
hutniczego jest zorganizować się zewnątrz i występować 
w zwartym szeregu, jak wogóle wyłączyć wszelkie możli- 
wości jakichkolwiek różnic zdań między sobą. Kwestje 
te znajdują się w stadjum opracowania, lecz są silnie 
skomplikowane, zwłaszcza z uwagi na to, że żadna huta 
w Polsce nie produkuje w takiej wysokości, do jakiej jest 

„przystosowana, a koszta własne zależnie od stanu za- 
trudnienia i warunków lokalnych są różne. Spodziewać 
się jednak można, że polski przemysł hutniczy i nadal 
prowadzić będzie politykę, która mimo wszelkich tru- 
dności obecnie istniejących i w przyszłości możliwych 
w szeregu producentów żelaza i stali zapewni jemu to 
miejsce, które mu się słusznie należy." 

' Doktorat na Oddziale Naftowym Politechniki 
Lwowskiej. 

Dnia 21. XIL 1926 r. odbył się egzamin ścisły 
współpracownika naszego pisma p. Inż. Stanisława 
JAMROZA, starszego asystenta Katedry Pomiarów Ma- 
szynowych Politechniki Lwowskiej, na podstawie prze: 
dłożonej pracy z zakresu dynamiki urządzeń wiertni- 
czych. Jest to pierwszy doktorat na Oddziale Naito- 
wym od czasu założenia tego oddziału na Politechnice 
Lwowskiej. | 

Współpracę w naszem czasopiśmie zgłosił 
w br, Dr. Inż. Tadeusz Niemczynowski, adjunkt Katedry 
Teorji Maszyn Cieplnych, Politechniki Lwowskiej, autor 
znanych w sferach technicznych prac z dziedziny mecha- 
nizmu ruchu ciepła, W najbliższym czasie rozpoczniemy 
druk pracy Dr. Niemczynowskiego w bardzo aktualnej 
dzisiaj sprawie otrzymywania płynnych węglowodorów 
z węgla. | 

Posiedzenie Polskiego Komitetu Wiertni- 
czego odbędzie się we czwartek dnia 13. bm. o godz. 
5 pop. w sali Izby Handlowej i Przemysłowej w 
Lwowie. 

Posiedzenie Wydziału Krajowego Towa- 
rzystwa Naftowego odbędzie się w sobotę dnia 10. 
bm. o godz. 11. w sali izby Handlowej i Przemysłowej 
we Lwowie, z następującym porządkiem dziennym : 

1. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia 
Wydziatu. 

2. Sprawozdanie z czynności Polskiego Komitetu 
Wiertniczego. 

"8. Sprawozdanie Komitetu Redakcyjnego „Prze- 
mysłu Naftowego i program na r. 1927. 

4. Projekt ustawy o popieraniu kopalnictwa na- 
towego. | 

5. Orzeczenie w sprawie kosztów czyszczenia ropy 
bruttowej. | 

6. Sprawa podatku dochodowego od kopalń. 
7. Dyskusja ogólna o zasadach ustawodawstwa 

naftowego. | 
8. Kooptacja nowych członków Wydziału. 
9. Sprawy bieżące. 

10. Wnioski członków. 

Międzynarodowa wystawa Sanitarno-Higie- 
niczna odbędzie się w Warszawie w dniach od 30. 
maja do 20 czerwca 1927 roku. Zgłoszenia i infor- 
macje przyjmuje Komitet Wystawy, Warszawa Gmach 
M. S. W. ul. Nowowiejska 5, Departament VIII. 
tel. 175. 

Z życia Stowarzyszenia Polskich Inżynierów 
Przemysłu Naftowego. 

W pierwszych dniach grudnia przyszła do skutku 
już od dłuższego czasu organizowana przez Stowarzy- 
szenia wycieczka na Górny Śląsk. Liczba uczestników 
wynosiła 14 osób. Ponieważ bliższe szczegóły ukażą się 
w specjalnem sprawozdaniu, w tem miejscu podajemy 
tylko, że uczestnicy wycieczki zwiedzili następujące za- 
kłady: Huty Renarda, huty Fuleryńskiego huty Bis- 
inarcka, hutę Bankową, fabrykę lin Deichsel, Państwowe 
Zakłady Azotowe w Chorzowie i kopalnię węgla „Paryż* 
w Dąbrowie Górniczej. Musimy. tu stwierdzić, źe Zarządy 
wyż wymienionych zakładów nie szczędziły trudu przy. 
żwiedzaniu, udzielając chętnie wszelkich wyjaśnień. Ucze- 
stnicy wycieczki podnoszą również gościnność z jaką 
wszędzie byli przyjmowani. 

Na miesięcznem zebraniu, które odbyło się w dniu 
16 grudnia, kolega Zdzisław Wilk wygłosił obszerny re- 
ferat na temat wycieczki do Zagłębia górnośląskiego 
i dąbrowieckiego, który się ukaży w następnym numerze 
Przemyłsu Naftowego. | 
i Wydział Stowarzyszenia odbył w grudniu dwa po= 
siedzenia, na których przyjęto do wiadomości sprawozda- 
nie komisji praktyk wakacyjnych, wyrażając koledze Sta- 
nisławowi Paraszczakowi podziękówanie za Jego na tem 

polu działalność i sprawozdanie komisji Organizacji kur- 
sów dla destylatorów fabryk gazoliny w sprawie zakresu 
wykładw i wymogów przyjęcia poruczając w dalszym 
ciągu tejże komisji organizację strony technicznej kursów 
i przedstawienie Wydziałowi wyników do końca stycznia 
przyszłego roku. Stosownie do życzenia Urzędu Górni- 
czego w Drohobyczu, Wydział zaproponował 20 egzami- 
natorów do badania uzdolnienia dozorców ruchu kopalń. 
Na zaproszenie Krajowego Towarzystwa Naftowego u- 
chwalono wydelegować do Polskiego Komitetu wiertni- 
czego kolegów Tadeusza Gawlika i Kazimierza Ślączkę. 
Na rok 1927 uchwalono zaprenumerować następujące cza- 
sopisma: Power, V. D. 1, Przegląd elektrotechniczny, 
Moniteur de petrol roumain, Zeitschrift fir Angewandte 
Chemie i lInternationale Zeitschrift fiir. Bohrtechnik. 
W końcu na wniosek kol. Konstantego Tołwińskiego Wy- 
dział postanowił wziąść udział w przyjęciu etnografów i geo- 
gratów słowiańskich, którzy mają odwiedzić Borysław 
w czerwcu 1927. Niniejszem podajemy w streszczeniu 
sprawozdanie komisji praktyk wakacyjnych. | 
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Stowarzyszenie dysponowało 52 płatnymi praktyka- 
mi przyznanemi w następujący sposób przez firmy Ga- 
zolina — 1; Limanowa — 3; Nafta — 4; Galicja — 3; 
Premier — 12; Spółka Gazowa — 4; Bracia Nobel — 3; 
Dąbrowa — 3; Schodnica — 3; Fanto — 4; Gizela — 2; 
Silva Plana — 5; Vacuum — 1; Scott i Buber — 1; Rot- 
tenberg — 1; Bloch — 2; 

Podkreślić tu musimy że Firmy Schutzmann, Lock- 
speiser i Urycka Spółka odmówiły przyjęcia praktykantów. 
Z powyższych praktyk obsadziły : 
Wydział naftowy Lwów 14 miejsc 

Ę chemii techn, Lwów o" s4 
s : uniwersytetu Lwów 1 , 

Akademia górnicza Kraków PRZE 
Politechnika Warszawa ya 

Pozostałe wolna miejsca obsadzono studentami, 
którzy na własną rękę przyjechali do Borysławia. Naj- 
większym popytem wśród studentów cjeszyły się praktyki 
w fabrykach gazoliny, dalej warsztatowe i wiertnicze. 
Większość studentów znalazła pomieszczenie w trzech 
salach tutejszego gimnazjum, odstąpionych Stowarzysze- 
niu na ten cel przez Dyrekcję. Prowizoryczne łóżka i stoły 
zostały urządzone z materjału dostarczonego przez firmę 
Bracia Kreisberg. Ponieważ Stowarzyszenie zmuszone 
było na konieczne przedmioty codziennego użytku wy- 
łożyć kwotę około 200 zł., Wydział postanowił w przy- 
szłości opodatkować jednodniowym zarobkiem uczestni- 
ków praktyk wakacyjnych. 

Uruchomienie kopalń w Zagłębiu Bory- 
sławskiem. Spółka Naftowa inż. I. Lippe i S-ka 
uruchamia szyb na kopalni „Lilien* w Tustanowicach 
nabytej od firmy Małopolski Przemysł Naftowy. 

Koncern Naftowy „Dąbrowa* podjął dnia : 15. 
XII. 1926 r. wiercenie na otworze „Pasteur [* 
w Mraźnicy. 

Dowiercenie produkcji. Firma „Browak* pod- 
jęła dnia 24 u. m. po przeprowadzeniu instrumentacji 
na szybie „Felicjan I.* w Borysławiu (1.610 m.) próbne 
tłokowanie otrzymując produkcję około 3 i pół cyst. 
ropy dziennie. 

Torpedowanie otworu wiertniczego. Po prze- 
prowadzeniu torpedowania i wyrobieniu zasypu otrzy- 
mała S. A. Fanto na szybie „Meta II.* początkową 
produkcję 8.000 kg. ropy (za tłokiem). Ostatnia pro- 
dukcja zwiększyła się na 1.4 cyst. 

Z ruchu wiertniczego. (Emwu) Pomyślne wy- 
niki, jakie dały w ostatnim czasie podjęte w Mraźnicy 
wiercenia, przyczyniły się do odżywienia ruchu wier- 
tniczego w tej okolicy. I tak „Galicja* — jak już wia- 
domo — w ubiegłym miesiącu rozpoczęła roboty nad 
odnowieniem szybu „Aldona III*, który przez jakiś 
czas przy głębokości 565 metrów był zastanowiony; 
ponadto przystąpiła firma ta do rekonstrukcji dalszych 
dwóch szybów, a mianowicie „Horodyszcze III* 1357 m. 
głęboki, oraz „Józef II", 86m. głęboki, któreto szyby 
również przez dłuższy czas były zastanowione. Ponadto 
wspomniana firma zamierza w styczniu 1927 r. przy- 
stąpić do założenia nowego szybu na terenie „Józef*, 
który będzie oznaczony numerem IV-tym. Następnie 
„Limanowa* puściła swój szyb „Petain* w ruch, przy 
zastosowaniu pensylwańskiego systemu zapomocą elek- 
trycznego popędu. Dalej montuje Tow. Akc. Bracia 

Nobel nowy szyb, który będzie oznaczony numerem 
„M III*, a w końcu czyni „Naita* przygotowania, ce- 
lem założenia dwóch nowych-szybów na sekcji „Gold- 
man*, które będą nosiły nazwę „Oskar* i „Norbert, 
oraz „Fanto* jednego szybu na pgr. 761 pod nu- 
MEFEM FLA": 

Na szybu „Tonusin III", który ostatnio z głębo- 
kości 350 m. stale produkował za łyżką ponad 1000 kg. 
ropy dziennie, przystąpiono do dalszego pogłębiania 
otworu. 

Ucuchomienie szybów. (Emwu) Szyb „Erdól 
werke XVI* w Tustanowicach, przez szereg lat przy 
ołębokości 1325 m. i 5” rur zastanowiony zakupił b. 
dyrektor Depozytowego Banku p. Szymon Dische. 
Szyb ten obecnie odbudowuje się, poczem ponownie 
zostanie puszczony w ruch, celem poszukiwania ropy 
z górnych warstw. 

Szyb „Jasienicki mały* który — jak wiadomo — 
dotychczas znajdował się w eksploatacji gazowej, prze- 
szedł na własność p. M. Metanomskiego, przemysło- 
wca w Borysławiu i zamierza również poszukiwać ropy 
z górnych horyzontów. 

Pozatem puszczono w ruch szyb „Petrol III" 
nowo założony przez p. Józefa Rothenberga, przemy- 
słowca w Wiedniu, na terenie „Dereżyce* w Tustano- 
wicach, oraz Vl-ty szyb, nowo założony na tymsamym 
terenie przez Tow. „Premier*. 

Zastanowienie ruchu w szybach tustano- 
wickich. (Emwu) Szyb „Emil* w Tustanowicach, od 
dłuższego już czasu zastanowiony, został kompletnie 
zdemontowany. Tak samo zastanowiony został po kil- 
kumiesięcznych bezowocnych eksperymentacjach szyb 
„Bank of England* w Tustanowicach. Obecny wła- 
Ściciel szybu firma Weidmann i Sp., nosi się z zamia- 
rem wyciągania rur. 

Compagnie Franco-Polonaise des Petroles 
obejmuje z dniem 1. bm. dzierżawę eksploatacji ropy 
na kopalniach „Priser* „Gargoyle* i Sunflover* w Bi- 
tkowie, należących do Vacuum Oil Co. 

Zmiana firmy. Towarzystwo „Bracia Nobel* 
w Polsce zmienia w bieżącym roku nazwę na „Standard 
Nobel* S-ka Akc. 

Przewozy kolejowe produktów naftowych. 
W listopadzie ub. r. dokonano następujących przewozów 
(wagonów 15-tonowych średnio dziennie) produktów na- 
itowych ; 

w cysternach : dla Polski 176 — zagranicę 71 
w wagonach: , 5 22 — 5 11 

Zapasy ropy i produktów naftowych w rafinerjach w dniu 
30/X1. 1926 r. 

Obliczenie tymczasowe dokonane przez Zw. Pol. Prod. i Rafin 
Ol. Min. 

IRODA RÓG dor700 PIG 0 4 owcę PANAMIE KOD 
ri: PAGEPOAREJ, ORC DZY 1? 1U) ZR 
Olej gazowy 27% 0. 6.480 , 
Oleje smarowe . . . . 37.830 , 
ROCANNE 4 8 Od 84 4.980) ,, 
"elay» - POSAC UNP AA wo kŻg: 90 , 

WASENNA Z RAN asc 130 , 
ASIA 0 OCZY AZEOONJ 
DOD s PEEK TYSZ ZO 2.540 , 
Półprodukty . . . . . 69.940 , 
OBIE SIRGNY 2 9700 6 oo 330 

Razem |. 174.090 ton 
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Produkcja kopalń S. A. „Nafta*. 
W miesiącu październiku br. wyprodukowały szyby 
S. A. „Nafta* według poniższego zestawienia 3,670.550 

m.* gazów i 558. 9910 kg. ropy. 
| Bzy b ya DACZSY: Ropa: 

Syndykat Borysławski . . . . 21.677 m* 16.7320 kg. 
Borysław RZA 9 A 1,180.237 ,, 4.7060: , 
BRŁOGNOWKAW AC NE? PT AP OZECAA 155 482 ,, 21.2740 , 
Konrad AS DAR WORK WRACAC, 215.1640 , 
TUSTANOWINBO NO 0 ANS 60% U404.089 4 36.8480 , 
I KARDON el 85.663 „, B7.UU3U 
Phótogem a 5 40 z 60204201 ,, 58.8040 , 
Halina PARE ar 142.402. ., 18.8260 
Zawisza 103202: 53.0130 , 
Oil Spring Z YA BAW ST AW 150.704 ,, ZNISŁO 
SKARÓC CZNA SE W! FIA WO ow 5.624 ,, 19.2240 , 

j | 2,467.430 m* 512.7110 kg. 
FNECÓGE: 4 WSZ AO Pi yga A r 4004 0 SŁODU 5 8.1500 ,, 
ROWNEŚNOGI 0) sów do i 38.1300 , 
Winnica-Brzezówka . . . . . 1,079460 , 

Razem . 3,670:550 m " 558.9910 kg. 

Produkcja w listopadzie br. wynosiła według poniż- 
szego zestawienią 3,289.261 m* gazów i 523.0110 kg. 

ropy: 
5.Żyy..B ył KO EN OCZY 1 Ropa: 

Syndykaty , die 4 8 WROGO 99.101 m: 16.8610 kg. 
BOTYSIAJN ZE WY I Ko 4 PAWOSKSZOWJ 4 5.6130: 
BOCROWK WC AZ OE nt A BAJDZĄIO, 16.4200 ,, 
konta SW DOK W Da „rd PRŁOWPW, 200.3330 „ 
Tustanowice CY TOO RONCZE KTOSERO 33.0380 ,, 
Jan Kanty . 68.817 ,, 36.3500 „,, 
Photogen 286.848 , 56.0630 ,, 
Halina 121.824 ; 18.2830 ,, 
Zawisza . 57.888 ,, '49,9190 ,, 
Oil Spring . 140.141 , 26.0980 „,, 
Sfins . : WODZA, 18.9030 ,, 
Jerzy . Ś | 1.3000 „, 

| | 2,350.508 m: " 480.0810 kg. 
UBRANE BO Se ZS RŁOZNU 4 4.2300: 5 
Równe-Rogi Bed WO A 35.7.000 ,, 
Winnica-Brzezówka. . ... . . 819.383 , 

Razem . 3,289.261 m» 523.0110 kg. 

Cena topy. (Emwu). Tendencja na targu ropnym 
zwyżkowa. Z końcem grudnia osiągnięto cenę dolarów 
225—228 za 100 kg. marki „Standard*. 

Bibliografja. | 
I. Feszczenko-Czopiwski. Prof. Akad. Górn. 

w Krakowie. „Trwałość miejsc spawanych alu- 
minotermicznie*. Nakładem Bibljoteki Akademji Gór- 
niczej w Krakowie. 1926. r. | | 

Autor przedstawia w swojej pracy zasadę procesu 
aluminotermji oraz kwestję ulepszania termicznego miejsc 
spawanych, ilustrując swoje wywody szeregiem wykresów 
i tablic sporządzonych na podstawie badań przeprowa- 
dzonych na aluminotermicznie spawanym materjale. Bro- 
szurę uzupełnia 16 mikrofotografij. Praca powyższa po- 
winna zainteresować każdego zajmującego się technolo- 
gją metali. 

Prof. Inż. Edwin Hauswald: „Przemysł*, Lwów, 1926. 
Nakładem Gubrynowicza i Syna. Treść : 1. Podział przemy- 
słu, 2. Podstawy istnienia i powodzenia przemysłu, 5. Wyna- 
grodzenia pracowników, (płace), 4. Organizacja i zarząd, 5. Dą- 
żenia rozwojowe przemysłu, 6. Popieranie przemysłu i polityka 
przemysłowa, 7. Usuwanie strat i marnotrawstwa w przemyśle. 
8. Dobór ludzi w zakładach przemysłowych, 9. Psychotechnika, 
10. Kształcenie pracowników, 11. Produktywizm i teorje laylora, 
Emersona, Forda, 12. Realna wartość dochodów i dobrobyt 
w zależności od wydajności produkcji, 15. Literatura przemy- 
słowa, 14. Zagadnienia w dziedzinie przemysłu Skorowidz. 

Omówienie powyższej niezwykle ciekawej i cennej dla 
każdego przemysłowca pracy Prof. Hauswalda podamy w jed- 
nym z następnych zeszytów. wk 

„The Polish Economist*, pismo wydawane w języku 
angielskim, poświęcone sprawom gospodarczym i finansowym 
kraju, mające za zadanie informowanie zagranicy o stanie go- 
spodarczym i finansowym Polski. 

W zeszycie 1-ym styczniowym znajdujemy artykuły in- 
formacyjne, poświęcone poszczególnym gałęziom przemysłu 
w Polsce oraz omawiające zagadnienia bieżące: tytuły niektó- 
rych podajemy poniżej: „Review of the economic situation in 

'November*, „Tbe main gap in the programme of the Interna- 
tional Economic Conference”, „Direct taxation in Poland*, 
„The textile industry", Oil bearing territories in Poland i inne. 

Sprostowanie. W zeszycie 9 wydrukowano mylnie wzór 
na stronie 251 druga szpalta; wiersz 28. Ma być: faja 

a Cuba 5 oby © DB ooP EC PRON SAL. 
W bieżącym (l-szym) zeszycie tytuł . artykułu p. inż. 

Jamroza (str. 4) ma brzmieć: „Zaganienie warunków i postępu 
pracy przy wierceniu udarowem'*. 

Na str. 7 w 2-giej szpalcie wiersz 3-ci od góry ma 
brzmieć: „.... między ich zewnętrzną a wewnętrzną śred- 
AŁGGN Ia" | 

PRZEGLĄD ZAGRANICZNY. . 
Brazylja. 

Odkrycie nowych złóż ropy. „Brasil Journal" 
donosi z Sao Paulo, że w miejscowości Avare odkryto 
nowe większe tereny naftowe. Nowo odkryty teren ropo- 
nośny zajmuje obszar około 5 tys. hekt. Przy próbnych 
wierceniach przeprowadzonych na tych terenach otrzy- 
mano ropę, której jakość uważana jest przez fachowców 

za pierwszorzędną. W celu eksploatacji nowo odkrytych 
złóż, zawiązuje się już specjalne towarzystwo. 

Francja. 
Nowe środki pędne. Jak donoszą „Tagliche 

Berichte* odbyła się w północnej Francji próba ruchu: 
M 

wozów automobilowych, pędzonych zastępczemi . Śro- 
dkami pędnemi. Próbę odbyto na przestrzeni 1.360 km. 
na drodze Paryż—Caen —Rennes—Rouen— Lille —St.- 
Quentin—Compiegne—Paryż. Wozy osobowe biorące 
udział w próbnej jeździe użyły jako środków pędnych 
acetylenu, skomprymowanego metanu, alkoholu mety: 
lowego oraz „ketolu*. Wozy ciężarowe zaopatrzone 
były w generatory gazowe, które spalały drzewo, wę: 
giel drzewny i „karbonit* (produkt z węgla drzewnego 
o wartości opałowej 8.000 kałorji). Próba dała na ogół 
zadowolniające wyniki, przemysłowe jednak wykorzy- 
stanie tych środków pędnych jest jeszcze kwestją przy- 
szłości. (T. B.) | R: 
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- Produkcja ropy w Meksyku z powodu silnego 
ruchu wieitniczego oraz wielkiej wydajności szybów 
wzrasta stale. Poniżej podajemy zestawienie produkcj; 
meksykańskiej w pierwszym półroczu u. r. oraz war- 
tości.tej produkcji. (według Tigl. Ber. Nr. 297.) 

Miesiąc Baryłek _ Wartość 
: w dolarach 

Styczeń " ., 9,518,865 13,657,278"/2 
Luty 8,559,169 10,340,423"/» 
Marzec 8,345,421 10,170,016 
Kwiecień - 8,/20,356 " 10,703,358 
Maj ; 8,291,831 10,166,1157/> 
Czerwiec 7,379,780 9,012,068 

Razem 50,815,591 64,049,259"/a 

"Od roku 1901 aż do czerwca 1926 wyniosła łą- 
czna produkcja ropy w Meksyku 1,361,321.915 baryłek 
O wartości 1,186,450.428 dolarów. W czerwcu 1926 r. 
wywieziono z Meksyku 7,600.786 baryłek ropy i pro» 
duktów naitowych wytworzonych w rafinerjach kra- 
jowych oraz 64.969 baryłek produktów zagranicznych, 
które przerabiane były w . Meksyku. Eksport produktów 
naitowych w pierwszych 7 miesiącach u. r. przedsta- 
wia się następująco: 

Bar yłek 
Styczeń 6,600,487 

MAEGTY " *6,729,237 
" Marzec 8,813,208 

Kwiecień 1,357,130 
Maj 8,358,410 
Czerwiec 7,063,934. 
Lipiec 7,600,786 

Razem 52,523,192 

Co do cen ropy meksykańskiej, to należy w okre- 
sie sprawozdawczym stwierdzić jej stabilizacę, W Tam- 
pico notowano ropę ciężką. 1.15 dol., lżejszą 1,35 za 
baryłkę. 

Niemcy. | | 
Działalność rosyjskiego handlowego za- 

stepstwa naftowego wykazuje w dalszym ciągu stały 
rozwój. .W ostatnim czasie rozwinął się szczególnie po- 

, myślnie handel smarami. W pierwszych 100 miesiącach 
1926 r. sprzedano na rynku niemieckim około 50.000 
tonn olejów smarowych, podczas gdy w roku 1925, je- 
Szcze na podstawie układu monopolowego z niemieckiem 
konsorcjum dla handlu smarami (D. E. A.) sprzedano 
mimo ogólnie uznanej wysokiej wartości rosyjskich ole- 
jów smarowych, tylko 30.000 ton. Od października ub. r. 
rozszerzono również znacznie handel benzyną. Sprzedaje 
się w.pierwszym rzędzie ciężką benzynę z ropy bakiń- 
skiej, która przewyższa co do jakości znajdującą się 
obecnie na rynku niemieckim benzynę amerykańską i an- 
gielską. i | 

Genaralna reprezentacja rosyjska ma składy własne 
w Hamburgu, w Berlinie, Diisseldorfie i kilku jeszcze 
większych miastach niemieckich. Według ostatnich wia- 
domości, zauważyć się daje obecnie w Niemczech również 

Wzrost popytu na olej gazowy, wobec czego rosyjski 
„Asneft* powiększa specjalnie w tym celu wytwórczość 
tego - wysoko wartościowego produktu. (L-D.) 

Fabryka olejów mineralnych z węgla. Jak 
donosi „Kólnische Ztg.* przystępuje J. H. Farbenindu- 
strie A. G. we Frankfurcie do budowy fabryki, przerabia- 
jącej węgiel brunatny na oleje mineralne. Przedsiębiorstwo 
pomyślane jest na szerszą skalę, o czem świadczą wielkie 
inwestycje poczynione na budowę tej fabryki. Przy 
budowie zajętych jest 6.000 robotników. Fabryka mieścić 
się będzie w 20 olbrzymich budynkach z trzema wiel- 
kiemi kotłowniami. Przeróbka węgla na olej odbywać się 
będzie w 10 budynkach, do magazynowania gotowych 
produktów montuje się 15 wielkich zbiorników. Przy pet- 
nym ruchu spodziewane jest uzyskanie 120 miljonów ton 
produktów rocznie. Budowa „fabryki potrwa około 12 
miesięcy. > 

Jak z powyższego widać, Niemcy, — dla których 
kwestja przeróbki węgla na węglowodory płynne, ze 
względu na brak własnych terenów naftowych, ma spe- 
cjalnie duże znączenie, — zabierają się z właściwym So- 
bie rozmachem do realizowania twórczej myśli Prof, 
Bergiusa. 

Budownictwo okrętów. Spowodowana w du- 
żym stopniu przez angielski strajk węglowy pomyślna 
konjunktura w przemyśle niemieckim zaznaczyła się 
bodaj najwięcej w budownictwie okrętowem. Sam tylko 
północny Lloyd Niemiecki buduje obecnie 2 olbrzymie 
pasażerskie okręty luksusowe po 46.000 ton i szybkości 
35 węzłów każdy. Z zakończeniem budowy tych okrę- 
tów zapoczątkują Niemcy ponownie na większą skalę 
konkurencję w przewozie pasażerów z Europy do Ame- 
ryki i z powrotem. Na skutek amerykańskich ograni- 
czeń imigracyjnych Niemcy odbudowując swą flotę 
handlową dali po wojnie pierwszeństwo w budowie 
floty towarowaj i pasażersko-towarowej. Budowa wy- 
mienionych okrętów jest pierwszem odchyleniem od 
powyższej zasady. W 7 tylko większych niemieckich 
stoczniach okrętowych buduje się obecnie około 370.000 
ton nowych statków w tem poza wymienionymi wyżej 
dwoma, dwa statki po 25.000 ton, jeden 21.000 ton, 
jeden 17.000 ton, 4 po 12.000 ton i jeden 14.000 ton 
pojemności. Ogółem zaś wszystkie stocznie niemieckie 
budują ponad 400.000 ton z czego około 60.000 ton 

przypada na zamówienie zagraniczne przeważnie szwe- 
ckie, norweskie i hiszpańskie. 

Budowane w Niemczech statki ustępują niektó- 
rym angielskim pod względem wielkości; ale przewyż- 
szają je pod względem szybkości i modernizacji urzą- 
dzeń technicznych. Wogóle zaś powiedzieć to można 
o całej flocie niemieckiej, której pojemność łączna, li- 
cząc wraz z budowaną obecnie. wzrośnie do 4 miljonów 
ton i która prawie całkowicie zbudowana jest po woj- 
nie z zastosowaniem najnowszych urządzeń technicz- 
nych. („Przemysł i Handel"). 

Rosja. 
„Standard Oil Co* w Rosji. Jak donosi „Deutsche 

Zeitung" przeprowadza obecnie Dyrekcja „Standard Oil 
Co* w Londynie pertraktacje z zastępcą rządu sowiec- 

kiego Serebrowskim w sprawie objęcia przez „Stand- 
ard* monopolu na wywóz nafty rosyjskiej. Rosja spo- 
dziewa się w zamian za oddanie monopolu na wywóz 
naity, szczególnie jeżeli chodzi o wywóz tego produktu 
na Zachód, uzyskać większą pożyczkę zagraniczną, 
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„Standard Oil" rozwija wogóle coraz silniej sto- 
sunki handlowe z Rosją. Niedawno jeszcze miało to 
Towarzystwo udział jedynie w wysokości 200.000 
rubli w „Russian Standard Oil Co* przed kilkoma zaś 
laty objęło również interesa Towarzystwa „Nobel* 
w Rosji. 

Obecnie przez przejęcie monopolu eksportowego 
na naftę rosyjską, osiągnie „Standard Oil Co* dawno 
zamierzony cel, a mianowicie silny wpływ na handel 
produktami naftowemi w Europie. | 

Rumunja. 
Ruch w rafinerjach naftowych. W ciągu 

pierwszych 9 miesięcy 1926 r. wyrobiono w rumuńskich 
rafinerjach 2.211.517 ton produktów naftowych wobec 
1.573.470 ton w analogicznym okresie roku 1925, zatem 
więcej o 638.047 ton (40'/s */,). Z całej produkcji ropy 
w pierwszych 3 kwartałach wynoszącej 2.389.438 ton prze- 
robiono w rafinerjach 920/, wobec 94'/, w roku 1925. 
Ta zniżka przeróbki ma swe wytłumaczenie z jednej 
strony w trudnościach eksportowych, spowodowanych 
wysokiemi opłatami wywozowemi ną niektóre produkta 
naftowe, z drugiej zaś strony w coraz trudniejszej walce 
konkurencyjnej na rynkąch zagranicznych z innemi prze- 
mysłami naftowemi, które doznają silniejszego poparcia, 
oraz korzystają z dalej idących ułatwień przy eksporcie 
ze strony swoich rządów. 

Konsumpcja krajowa produktów naftowych w Ru- 
munji wzrosła w okresie sprawozdawczym o 149%/, w po- 
tównaniu z rokiem 1925. Wynosiła ona 932.974 ton 
wobec 802.722 ton w pierwszych 3 kwartałach roku 
1925, wykazuje więc wzrost o 130.252 ton. 

(GH EJ 

'_ Stosowanie krackingu w przemyśle rafine- 
ryjnym. Jak wiadomo stosowanie krackingu przy prze- 
róbce ropy znalazło największe zastosowanie w Stanach 
Zjednoczonych A. P., przynosząc przemysłowi naitowemu 
znaczne korzyści. Proces ten polega bowiem na tem, że 
mniej wartościowe produkty destylacji, oleje opałowe, ga- 
zowe itp. zostają poddane dalszej destylacji, dzięki cze- 
mu można jeszcze otrzymać znaczne ilości lżejszych pro- 
duktów, głównie benzyny. Jak wykazuje statystyka 250/0 
światowej produkcji benzyny otrzymuje się przez „krac- 
king* tak, że nawet w sferach handlowych wyrażono 
przekónanie, iż spadek ceny benzyny, który pociągnął 
za sobą również spadek ceny ropy, spowodowany został 
hyperprodukcją benzyny wskutek stosowania krackingu. 

Obecnie donosi prasa rumuńska, że towarzystwo 
„Colombia* „Societe Franco-Rumaine* w Bukareszcie 
montuje w swojej rafinerjj w Cernavoda instalację krac- 
kingową typu Dubs'a, która w Stanach Zjednoczonych 
dała b. dobre wyniki, w Europie zaś znajduje poraz 

pierwszy zastosowanie. Instalacją nowego urządzenia kie- 
rują inżynierowie amerykańscy, całe zaś urządzenie spro- 
wadzono ze Stanów Zjednoczonych. 

Stany Zjednoczone. 
Przypuszczalna produkcja ropy w roku 1926. 

Według obliczeń fachowców wyniesie produkcja Stanów 
Zjednoczonych oraz Meksyku. w roku 1926 łącznie 
około 847 miljonów baryłek, osiągając w ten sposób 
około 79/0 produkcji Światowej, którą ocenia się 
w r. 1926 na 1,071 miljonów baryłek. Przeciętną dzien- 
ną światową produkcję ropy oblicza się na 2.940 tys. 
baryłek z czego na same Stany Zjednoczone przy- 
pada 2.080tys. baryłek tak, że na wszystkie inne kraje 
przypada jedynie 860 tys. baryłek produkcji dziennej. 

(T. B.) 

Węgry. 
Rozwiązanie kartelu naftowego. „Nemzeti 

Ujsag* donosi z Budapestu, że węgierscy rafinerzy na- 
ftowi oraz importerzy produktów naftowych, którzy 
w czerwcu ub. r. utworzyli wspólne biuro handlu pro- 
duktami naftowemi, postanowili rozwiąząnie umowy kar- 
telowej. | 

Włochy. | 
Udział Włoch w rumuńskim przemyśle na- 

ftowym. Włoskie towarzystwo naftowe A. G. I. P. 
(Azienda Generale Italiana Petroli), którego siedziba znaj- 
duje się w Rzymie, zakupiło niedawno udziały w towa- 
rzystwach rumuńskich „Prahova* i „Petrolul Bucaresti". 
Obydwa wspomniane towarzystwa naftowe podwyższają 
obecnie swój kapitał zakładowy celem przeprowadzenia 
nowych wierceń, oraz bardziej intenzywnej przeróbki 
produktów naftowych. Towarzystwo „Prahova* zwiększa 
swój kapitał zakładowy z 100 na 500 milj. leji. 

Z ostatniej chwili. 
Na skutek interwencji delegacji Kraj. Tow. 

Naftowego, iprowadzonej przez prezesa Sena- 
tora W. Długosza, przyrzekł p. wiceminister 
Skarbu wydać zarządzenie, ażeby okólnik z dn. 
29. listopada 1926 r. w Ssprawiej ulg przy wy- 
miarze podatku dochodowego od naitowych 
przedsiębiorstw kopalnianych, znalazł natych- 
miast zastosowanie, bez względu na dotychcza- 
sowy wymiar podatku. 

P. T. Prenumeratoców, którzy dotych= 
czas nie odnowili prenumeraty na tok 1927 
prosimy o przesłanie należytości załączo- 
nym czekiem P. K. O. celem uniknięcia 
przerwy w przesyłce czasopisma. 

Miministracja „Przemysła Naftowego . 

z Ą NTO 

ORZOEENEPENO 0 

wyników w. sa Ń , ; 
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| || || STATYSTYKA. | [EE] 
Polski rafineryjny przemysł naftowy w październiku 1926 r. 

Przeróbka ropy: — 71.987 ton. w tonach. 

PROD Zapasy w dniu > zy Konsumcja Zapasy w dniu 
ala 1. X. 1926 r. Wytwórczość wewnętrzna Eksport 311 X. 1926 r. 

Mtnżyna Ou Sad: 20,746 7,946 1,949 6,897 19 846 
Nafta BOW DO 30,329 23,080 16,692 10,798 25,919 
Olej gazowy . . . . 7,096 12,970 2,476 10,204 1,386 
Oleje smarowe . . . 42,272 7,379 6,457 4,213 38,981 w U (PZPR 5,512 3,396 888 3,041 4,979 

i ROP OTC 141 48 74 12 103 
wadellna 05 700'3 149 34 30 — 153 
NEREK PE 14,351 2,417 1,068 1,892 | 14,108 
wam aeoko CAS ZYGGEA NA 3,106 924 367 655 3,008 
Półprodukty . . . . 72,697 7,043 3,402 946 75,391 
Stałe SMAPY ZZ ud 306 265 253 15 303 

Razem . . 196,705 65,802 33,657 38,673 190,177 

Przemysł gazolinowy In EENENNENNEENNE A NAREÓR LOWE LNE. ACE o RAÓREREAARIERRECO oda ka 

Produkcja Produkcja Wytwórczość 
, gazu ziemnego | gazu ziemnego * Spożycie Eksport 

MIESIĄC i ROK w Polsce na gazolinę gazoliny 

w metrach sześciennych w. kilogramach 

EAGIGG PDGCWE R SPD ACT 39.631.799 17,723.295 1,548.934 1,583.861 8.000 
sierpieft TOME" "PND, 39,759.614 15,919.072 1,540.690 1,440.889 32.230 
WUMEN STOZB M SEO 2 39,230.101 15,520.963 1,548.372 1,366.658 8.000 

Razem w III. kwart. 1926 r.. . 118 621.514 49,163.330 4,637.996 4,400.408 48.230 
Razem w III. kwart. 1225 r... . 127,909.197 32,737.413 2,467.702 1,788.379 406.888 

Zestawienie eksportu produktów naftowych z Gdańska 
do poszczególnych krajów i zapotrzebowania wewnętrznego Gdańska w III. kwartale i trzech kwartałach 1926 r. 

w tonach e e 

| Benzyna Nafta Ol. gazowy | Ol. smarowe | Parafina Świece Asfalt Razem | 

| Kraj SER R FOOŚRGE WYDA GRRRZETDJ KWI WIG TA ZEÓSJA RPRIEGUI DET <2M KLIN YET JY 
| II trzy | III trzy | III trzy | III trzy | III trzy | III trzy | III trzy | III trzy | 
| kwart.| kwart.] kwart.| kwart.| kwart.| kwart.| kwart. kwart.| kwart.| kwart.| kwart.) kwart. kwart.| kwart.| kwart. zai 

| | | | | 
Anglja . . .| 3.179] 6.303| 1.596] 2.667| 6.608 18.651 30] 1.378] 621) 1.172] — — 5) 442] 12.039 30.613] 
Belgja.4/,.. | <= — — — 2.365, 2.365] 6.184, 8.220 65, 125] — — 20 31| 8.634) 10.741) 
gó AC 14 25) — 90] 3.756) 14.363 14 505] — | 73| — — 64 174] 5.848 Bóg: 

Ea SEINW OWC a 50 RA SA © R PEN DA EAŃ O | FEstonja. . . 89 105] — 1.625) — | 424 29] 478 15 15) — — RADA 133| 2.647 
Finlandja * . 593] 915] 1.760) 3.073] 2.271, 3.981| 126] 426 5 86] — — 6 22] 4.761, 8.503 

| Francja. . . 328] 328] 6.191 10.355] 4.929 11.861] 1.318] 4.565] 839| 3.026] — | 10) 100 251] 13.705, 30 396 
Sega | = |=] | reżoko= | ozcjocż | y= RSA CZE RCW ROSE AZ 14] 14 
Holandja TA Mm REDA nów A ya. PYCZĘ EA, Mae SPORA oo a | 151] 1.044 
Litwa . «| — 20] 307] 858] 330] 1.045] — 1-4 33| . 233] — — — | — 670| 2.200 
GÓRA; , „f — ZIĘ. 140. 2.IL9| — | 18| — 6 4 4) — — 4 18] 754) 2.852 
Niemcy. , — — 607| 3.164) — | — — — — | — — — 26 260| 633 3.190 
Norwegja . — — 15) 62] —. | 66 24 DOS | — | — — | — 39] 184 
Palestyna . ZN RB GOLU M U AALÓR> PRA! dA RS A ZAĘ REA DZ | | Szwecja 2.617) 2.719] 5.713) 8.704] 2.225) 5.715) 343| 796 25 51] - — — — | 35] 10.953) 18.020 
Turcja . ki. e aż ża — — — — 100 100] — — — | — 100 100 
Włochy. —_ — — — — — — | — 200 540| — — — | = 200 540 
Inne kraje . 4 4) — 1] 200 200 Sro 20], 304 0.45 5 54 — | — 214 296 

| | | 
Reż, 6.824| 10.446] 16.935) 33.378) 22.714) 59.557| 8.074 16.588| 2.072) 5.631 5 64] 225, 999] 56.849/126663 

NW. m Gdańska :| 1.185) 2.224] 1.058] 2.361] 619) 2.515] 214) 405] 109) 124 2 7 1 9| 3.188| 7645 
| | | | 

Ogółem . | 8.009| 12.670| 17.993! 35.739] 23.333| 62,072] 8.288| 16.993| 2.181] 5.755 7 | 71| 226| 1.008] 60.037,134308 



Str. 24 PRZEMYSŁ NAFTYI OW ty „Zeszyt 1 

Zestawienie porównawcze Wydobycia TONY, gazit ziemnego | ski ZIEMNEGO W pst 
Według danych Ministerstwa Przem. i Handlu. 

|| 

8 | 

Produkcja ropy. wrzesień 1926. 
KECZDU Wydobycie o. | 

KE ropy razem | R W Liczba 
OKRĘGI GÓRNICZE z oną kopalń „z kałem w kopalniach (manco) robotników 

WOSCI i emulsją | taiE zatrudnionych 

z produkcją LG DWY 

Jasło, ropa specjalna REA e 42 78 5.958 125 125 1.992 
Drohobycz, ropa specjalna |. 17 65 6.809 NAGO a 165 1.620 

standard. . 3 393 46.910 Wo ZZOBU 4.855 4.658 
łapana . . FE — 743 LO AE Ua 

Razem . . 20 418 1154,462 371 5.135 6.278 
Stanisławów, ropa specjalna . | 6 40 3.650 | 29 84 1-308 
Kraków, ż y A Z — m | — ło DA 39 

Ogółem , . 68 536 64.070 i 525 5.344 9.662 
W porównaniu | j i 

z mies. poprzednim + 2 -- 10 — 3.241 -- 79 — 434 -- 47 

Od 1/1 — 30/IX — 1926 r. | 605.569 6.137 -51.956 
ME, » 1925 r. 605.296 5.446 63.430 

' Pod Ą 1924 r. 571.620 14.884 72.149 
WA Ę 1923 r, 548.834 

Zapasy ropy w tonach Na kopalniach ropy kaca ÓW. Ra ZÓM 

dnia 31 sierpnia 1926 r. . . , 17.338 36.715 54.053 
„ 30 września 1926 r. 16.276 35.247 513523 

Produkcja gazu ziemnego. Ś | _ wrzesień 1926. . 
KoLC 2000 W. v.d04D: YoCdye | 

miejsco otworów rzeciętna doceni AE 
OKRĘGI GÓRNICZE i wiertniczych ke 1 Mah w miesiącu na kopalni zociągach 

z produkcją mtr * WSTYCDETĄ Ca Nh mtr.3_ 

JAS1Oć ni 6 23 100,77 ADF | 282 182 
Drohobycz, zagł. borysł. 3 335 533,52 23,049 | 16.387 346 

kopalnie inne 11 450 116,38 5.027 615 34 
Stanisławów AE 4 72 156,91 . 6.797 | 4,147 1.839 

Ogółem . 24 880 907.58 39.230 21.431 2.401 

W porównaniu | 
z mies. poprzednim -|- 4 + 17,05 — 530 — 811 -- 60 

Od 1/1 — 30/IX — 1926 r. 928,00 360,977 198.025 29,948 
SSA » 1925 r. 1.026,59 403,246 173,841 99,236 
OR ź 1924 r. 187,56 307.738 164,437 52,326 
NA. » 1925 1. 290.904 

Produkcja wosku ziemnego. wrzesień 1926. 
MIC Z5DZĄ Wydobycie Liczba robotn. zatrudnionych 

= ku po kopalni p miejsco- A wosku RY sy na KOpalni to- | OKRĘGI GÓRNICZE czA kopalń Manco potrąceniu na to-| | Ę wości surowego Berka nh na po- piac. Razem 
z produkcją kilogramy dole |wierzchni | Hiać 

PFORODYCZAE O PAOSZ KI A Ż! 2 55.824 | 520 55.304 272 107 | 16| 395 
Stanisławów FRUZE 1 1 9 400 — 9.400 | 99 41 | 44| 184. 

Ogółem . 3 R 65.224 520 64.704 | 371 | 148 | 60 Baja 

"W porównaniu | | | | | | 
z mies. poprzednim gna og —m 0.959 cf 280 — 6.244 | — 21 —1T|—9 | — 81 

Od 1/1 — 30/IX — 1926 r. 550.569 5.975 _544 594. Be 
AE » 1925 r. 571.077 1.342 569.735 
ej » 1924 r. 628.609 6.572 622.037 Hoża 1923 r. j | 523367 

: . dnia 31. sierpnia 1920 r. 202.799 kg. 
Zapasy wosku ziemnego przetopionego '„ 30. września 1926 r. | | 240.771 , 
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Wywóz wosku ziemnego zagranicę. 
z zapasów i produkcji w klę. wrzesień 1926. 

Zestawienie porównawcze przeróbki wytwórczości i rozchodu produktów naftowych, 
Według danych Ministerstwa Przem. i Handlu. wrzesień 1926. 

1926 r. 1925 r. 
Do w miesiącu wrześniu 1926 r. 

w czasie od 1 stycznia do 30 września 

Niemiec 19.930 231.460 236.100 
Austrji A 37.883 115.000 
Francji > 60.000 120.000 
Włoch 1% 51.018 30.000 

Rumunji zę — 400 
Czechosłowacji JAR — — 

Belgji rp — — 
Szwajcarji B= 2.500 — 

Razem 19.930 382.861 501.500 

w porówna od 1 stycznia Ski: | BAB | A 
ś s - "4 

RK w miesiącu | .. 
L. p. TRESC wrześniu ads dcdać AA od l stycznia do 30 Wan: 

t e) y 

1| Liczba czynnych rafinerji naity . . 28 + || 
2 | Liczba robotników zatrudnionych 5.978 raw ADU 

3 | Przerobiono ropy . i 72.531 -- 1.000 588.138 535.636 510.120 487.500 
W tej ilości w Państw. Rafin. Nafty 13.357 ++ 377 106.234 92.171 88.539 97.490 

4| Wyrobiono produktów naft. 66.725 + 2.134 535.340 486.352 456.499 448.648 

Z tej ilości przypada na: 
naftę . 23.268 -r- 1,585 172.053 150.568 141.479 146.951 
benzynę . 8.217 — 988 71.563 12.554 64.645 61.035 
olej gazowy 11.861 — 2.986 117.951 86.150 84.129 74.132 
parafinę . 3.720 + 769 29.541 24.617 25.032 21.252 
oleje smarowe BA OKI 9.754 4- 1.072 75 059 93.182 87.201 71.539 
WSZEM WZ ZE PA 36 Aa 040 190 235 351 300 
asfalt, koks PRO 3.426 -- 1.432 20.435 17.432 11.186 16.235 
SWÓGO WAOGA OE 2 PCJ CEA: 36 e 4 372 939 282 897 
SMATY STAJE POZ OWA AC _ 268 Bi STARAŃ 21, 1.676 1.050 647 470 
półprodukty ZA 6.139 1.131 46.501 39.625 41.539 55.837 

5 Rozchód produktów naftowych. v 
4) na wewnętrzne zapotrzebowanie . 28.975 -- 4.289 183.494 181.450 129.807 174.733 
b) wywieziono zagranicę . 41.192 — 4,813 344.871 243.972 285.844 237.668 | 

Razem 70.167 Ś= +) DA4: 528.365 425.422 . 415.051 412.401 
6 | Z wywiezionych zagranicę produ- | 

któw naftowych przypada na: ł 
a) Austrję niemiecką |. 3.452 r... 839 37,386 24.038 39.152 36.191 

Czechosłowację . 10.728 — 924 76.731 78.341 90.207 64.977. 
Gdańsk . sów byków ZELDA OC 15.605 — 5.742 154.012 44.656 46.812 29.681 
DRDIOJĘ BO ZDZIWI 0 1.921 -- 960 10.550 2.665 5.249 3.741 

Szwajcarję . ACZ W 2.909 -+- 274 25.471 19.778 14.673 12.866 
Niemcy . AO BEER SNSYGRY CI kę 2.997 -- 954 14.880 63.646 69.337 71.413 
WĘGRY UCZA LANE PRA 833 W DO 6.361 3.445 14.164 14.195 
Inne kraje . 8 PADY CZE 2.147 -- 659 19.480 6.803 6.250 4.604 

b) naftę . ARA OW 11.616 -- 695 82.849 49.850 65.552 47.661 
JORZYNEJ SAP OZ 6.989 — 2332 56.267 49.272 57.552 49.811 
oleje gazowe . PA 12.922 ua 07i 111.956 56.681 61.395 52.461 

„ smarowe 3.982 — 2.496 42.362 45,939 48.973 45.186 
produkty inne 5.683 + 227 51.437 42.230 52.3172 42.549 

Uwaga: liczba robotników jest podana według stanu z końcem miesiąca. 
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Eksport produktów naftowych z podziałem na kraje. 
w tonach. Październik 1926 r. 

| m > O wz > s Nz R OR: = 
| G (©) = (7) > F.S, M = c A |» 8 gc KJ Ś»a. Kuj U [1] 

SRODUKT |3 | 8183 |8|35| 805 |E|93|8|9)9|5I3]3/8] 2 | O mRmONO | dd mam IA | "|x |a-im | Flo mena m 

Benzyna 3,9019 80] 902) 1;302|257| 60] 181| —| 255 — | — | — | —| 50/109 12| 6,897 
Nafta 5 BR] GŻUD| «LOS 20J/OlI2IOd) 100 828) >] MOR DONA = 118| 261) 287| 10,798 
Olej gazowy | 97| 548/1,406| 3,635 | 109|8,585| 300] — | 43] — | — | — | — | — | 145| 46) 290) 10,204 
Oleje smat, | 1,345 86| 365| 1,559| 438] 15] 174| — | 15 — | — | — | — | 204] — | 12] — | 4,213 
Parafina 215 10| 314| 1,505) 120] /15|- 751.220] — | - 75-100] 117) = |-260| 455— | = | 3,031 
Swiece mx — | — IŻ = | — 4 e | | = | = = | p= — | —| — | — 12 
Asłalt — |1,758| 42 65; — | — 5 po opar TO I 3 | A 1] 092 
Koks 48| 473| 64) — | — NAWE SZA a da: zad zet" Amrżii zwy: oc || zxh aAUJ STARA 655 
Półprodukty 128 20. 58 40] 388 — | — |—|—| 166—|—|—|-—|—| 29 12 946 
Stałe smary 6| — 2] — |— | — | — 7 — | — | — | — — | — | — | — 15 

Razem |11,802 |3,185|3,287 |11,849 | 1 12313,853 1, 129|227| 98| 91] 100| 117| 12|514]| 387| 348 601| 38,673 

Wyd.: Krajowe Towarzystwo Naftowe. Odp. Redaktor: Dr. Stanisław Schatzel. 
Wykonano w „Drukarni Lwowskiej* we Lwowie, ul. Kopernika 11. — Telefon 8:31. 

=|22%| OGŁOSZENIA. [63 zda 
KONCERN |» Rz ER nR4 IE = g 

NAFTOWY Sm AŚ 
I | 

f 
X 

i NAFTOWY PRZEMYSŁ MAŁOPOLSKI * 

X 

PARYŻ LWÓW WARSZAWA 
89 Boulevard Hausmann BATO R EGO 26. Senatorska 42. 

Ko alnie Borysław, Tustanowice, Popiele, Rypne, Kosmacz, Słoboda Rungurska, 
P " Pasieczna, Kobylany, Perehińsko, Krościeńko, Męcinka etc. 

Borysław, Tustanowice, Mraźnica, Schodnica, Pereprostyna, Wielopole 
Krosno. | Tłocznie: - 

„u W POLSCE: Trzebinia, Drohobycz, poczańiżyń: 
Rafinerje: W CZECHOSŁÓWACJI: Maehrisch Schoenberg (Sumperk.) 

URGANZACJE SPRZEDAŻY w Polgte : „OLEUN:” Tow. Z ogr. por., Centrala, Lwów, Fatorega Ni 
Skład ' Biała Podlaska. Białystok, Bielsko, Brody, Brześć n. Bugiem, Bydgoszcz, Chełm, Chrzanów, Często- 

y' chowa, Drohobycz, Grodno, Grudziądz, Jędrzejów, Kalisz, Kielce, Kołomyja, Kraków, Lida, Lublin, 
> IE 

Lwów. Łomża, Łowicz, Łódź, Łuków, Miechów, Paczeniżyn, Pińsk, Piotrków, Poznań, Przemyśl, Rejowiec, Równe, Sosno- 
wiec, Stryj, Tarnopol, Tomaszów Mazowiecki, Warszawa, Wilno, Włocławek, Włoszczowa, Zamość, Złoczów. 

e: w Niemczecb: „A M IA G* Sp. Fikc. Berlin, IV. W. Scbifbauerddmm 56. 
we Ftancji: „P REM I E R" Patyż, 30 true Grammont. 
inne RE Europy: „GALL I A* Sp' Akc. Wiedeń I, Renngasse 6. 

'Reprezentacj 

KDKKOKKOK KKK KOKKKKKKK 
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GIGA PAEOAROARORRAOEEORREOAEREE AOI CZY. CO 
SD | Galicyjska Fabryka Narzędzi Wiertniczych = | 

DERKŃ, MAC TATOSA 4 20M SPÓŁKA Z OGR. POR. 
Fabryka w STRYJU — Warsztaty w BORYSŁAWIU. 

Wyrabia: żórawie oraz kompletne urządzenia wiertnicze wszystkich systemów, 
wszelkie narzędzia, przybory i t. p. dla celów wiertniczych. 

ó 000066080888 

i 

a — - 

Urządzenia gazoliniarni, chłodnice, odwadniacze, (saparatory), destylarnie i t. PAŻZE| 

Wały wykorbione, transmisje, korby i t. p. oraz wszelkie wyroby kute i to- 
czone wedle wzorów i rysunków dla przemysłu drzewnego, młynarskiego, rol- | 

nego, kolejek wązkotorowych i i. 

Wykonuje wiercenia akordowe za wodą, ropą i innemi 
minerałami. 

CO GO CO OO GO GO SO OO GO GO GO GO CO OO GO OO GO 
GO GO CO GO Ko) | GO | GO 
CO CO COO 
GO GO GO 
CO CO CO CO CO CO 
CO COO GO 

3 

PORE OOOO ROR 

ó Ó06 Ó 28.00008.88.0808008.808.3898080888308000808009899890889999090900890999898 
WŁ ENKEGO- 

( ) EKSHAUSTORY 
Maszyny specjalne dla ssania 
i zgęszczania gazów ziemnych. 

PZA Frał PRZ AWEZ OPON. ZOB pac RO | 

e 

ir 

Z : * JULIUSZ EIFERMANN P t : , rzedstawicielstwo i składy dla zagłębia naftowego Drohobycz - Borysław. 

CARL ENKE «. 20.o, SCHKEUDITZ. Lipska. | OO W 

MARCIN WITKOWER 
W DROHOBYCZU 

poleca się 
jako sądownie zaprzysiężony rzeczoznawca 
dla spraw handlowo-naftowych, do udziela- 
nia rzeczowych i wiarogodnych informacyj 
i ofiaruje swe usługi do przeprowadzenia 
wszelkich z przemysłem naitowym połą- 

czonych transakcyj. 

PIERWSZORZĘDNE _ REFERENCJE ! 
TELEGRAMY : WITKOWER, DROHOBYCZ. 

REFERATY 
wygłoszone na sekcji naftowej 
Ill. Kursu dla spraw kotłowych 
i naftowych, wydane jako 

odbitka z „Przemysłu Nafto= 
wego* w osobnej książce, za- 
mawiać można już obecnie 
w /idministracji „Przemysłu 
Naftowego", Lwów, ul. Aka: 
demicka, Gmach Izby Han- 
dlowej i Przemysłowej III. p. 

CR©CERECHÓCH 

(CEACAJEK JE: 

LIGI. 
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Tow. Akc. Fabryk Budowy Transmisji, Maszyn i Odilewni Żelaza 

J.JOHN*w Łodzi buduje jako | do rygów wiertniczych z przekładnią specjalność : WYCI Gi (hasple) zębatą z zębami podwójnie śrubowemi 

0. Strebel'a, czołowe I stożkowe oryginalne do 
z zębami obro- 
bionemi na spe- kac | AE z = h 

cjalnych auto- SE "PORE „„ 7 s zag centralnych. 
matach. a OŚ 2 OZAGENKCEZ 

ogrzewań 

| P EDNIE TRANSMISJE) 
TOKARKI szybkotnące, WIERTARKI kolumnowe. 

w>+ASNE BIURA SPRZEDAŻY: | Ne 14 

we LWOWIE w WARSZAWIE w KRAKOWIE w POZNANIU w KATOWICACH 
Zyblikiewicza 39 Al. Jerozolimska 51 Basztowa 24 Cieszkowskiego 8 Batorego 4 

w LUBLINIE DOSTAWA ZE SKŁADÓW LUB w TERMINACH KRÓTKICH. W G DAŃSKU 
Krak. Przedm. 58 Schiisseldamm 62. 

"| [E Jil== = OO Ee 

Gwarectwo „HRABIA RENARD* 
Kopalnia węgla i Zakłady Przemysłowe w SOSNOWCU. 

[=] Oddział: Walcownia rur i żelaza | l | 
Rury bez szwu czarne i ocynkowa- Rury spawane od '/s” do (1'/'). |= 

Em ne ze stali Siemens-Martin, wyra- rami. lub kołni | 
bianej przez Tow. Huta Bankowa. Rury spawane z mułami, "UD KolnICrZEMU, nagwintow. na p zewody gazowe. Mufy — 
Rury żelazne wyciągane na gorąco i zimno Gwinty długie — Łuki. Żelazo ciągnione 
do rozmaitego użytku. Rury z kołnierzami || okrągłe i sześciokątne. — Natychmiastowa 
stałemi i ruchomemi na przewody parowe, dostawa rur normalnych wszelkich wymia- 
powietrzne i gazowe. — Rury gładkie i fa- rów. — Termin dostawy rur specjalnych 
sonowe do kotłów, parowozów, traktorów. po porozumieniu. — Odlewy żelazne. — 
— Rury Fielda, Rury pompowe, Rury wier- 
tnicze, Rury studzienne o grubych ścian- _ 
kach do przewodów hydraulicznych, Rury Składy w Warszawie: Żelazna 59 

posadzkowe. | Telefon 53-88 Telefon 53-88 

| | I] | MP 

na m sę 

Specjalność 3 Rury o cienkich ściankach do cukrowni i aparatów 
dystylącyjnych. Wężownice wszelkich kształtów i wymiarów. 

- * w» 

z . 

OE UEEENENNNSE 

La 

tei , Inż. A. de ROSSET, Warszawa, Foksal 11, lub wiicza 29a, tel. 272-56. 
PrzedstaWI(I0I0 : ANTONI BERNHARD, Poznań, Wielkie Garbary 18, tel. 12-59 

ANTONI BERNHARD, Łódź, Andrzeja 7, tel. 9-01 Ne 11 JULIAN BONK, Lwów, Sapiehy 26, tel. 12-80. 
inż. JERZY Pobóg-KRASNODĘBSKI, Katowice, Młyńska 5, tel. 22-03. 
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