
Oz a Pw 

Rok II. 

PRENUMERATA: 
W KRAJU: 

rocznie ZŁ 36 
PÓROÓCZNIE, (. „20 

ZAGRANICĄ : 

rocznie , fr.szw. 36 
półrocznie , 20 

10. lutego 1927. Zeszyt 3 
a M 

—— 

Pojedynczy zeszyt 
2. Zd (2 iP. SZJ), 

|» RZ EMYSŁ Rana 

razy — Zet PPGR PRYM Acz 
|-"ŚTRONY 

120 65 33| 20 

12 | 900) 480| 252) 144 
24 |1440 792 408) 240 

l | | 

| Strona zewnętrzna okładki 

DWUTYGODNIK 
wydawany nakładem Krajowego Towarzystwa Naftowego we Lwowie. 

OGŁOSZENIA : 

1 | 3 | 300) 165) 84) 48 
6 | 540. 282) 144 84 

o 50%, drożej. 
Pierwsza strona ogłoszeń 

o 25% drożej, 
ooo Wychodzi 10-go i 25-go każdego miesiąca. ooo 

KOMITET REDAKCYJNY: 

Dr. Stefan Bartoszewicz, Prof, Inż. Zygmunt Bielski, Dr. Stanisław Schaetzel, Dr. Stanisław Unger. 
Redaktor odpowiedzialny : Dr. STANISŁAW SCHAETZEL, 

Redakcja i Administracja Lwów, ul. Akademicka 17, Gmach Izby Handlowej i Przemysłowej. == Telefon Nr. 5-46. == 
__ Konto czekowe M 28 6 5 PE EU) b BER czt r rerrniok 

Prof. Inż. ZYGMUNT BIELSKI. 

O ptzyszłość przemysłu naftowego. 
Smutna rzeczywistość staczania się naszego 

przemysłu naftowego ku zatracie, zagląda. nam 
coraz natarczywiej w oczy, a jedynym dodatnim 
jej objawem jest to, że zaczynamy sobie z tego 
stanu rzeczy coraz lepiej zdawać sprawę. Coraz 
liczniejsze głosy nawołują publicznie do czujno- 
ści, i wskazują drogi, któremi ku poprawie dążyć 
należy. 

W Nr. 1. „Przemysłu Naftowego'* z 10. stycz- 
nia br. potuszyli pp. Dr. St. Bartoszewicz i Wit Su- 
limirski to zagadnienie, naświetlając je każdy z in- 
nego punktu widzenia: Dr. Bartoszewicz pisze 
o pomocy ustawodawczej, jakiej od Rządu mamy 
prawo wymagać i oczekiwać, p. Sulimirski zaś na- 
wołuje do organizacji krajowych kapitałów, dla 
pracy w rodzimym przemyśle naftowym. 

Nie wymaga uzasadnienia zdanie, że byt 
przemysłu naftowego opiera się na kopalnictwie, 
które dzieli się na dwa wielkie działy: wiertnictwo 
l eksploatacja i o tych sprawach chcę mówić. 

Obydwa działy kopalnictwa naftowego po- 
trzebują do wykonania swoich prac robocizny, ma- 
terjałów i urządzeń maszynowych. Wiercenia na- 
sze i eksploatacja są drogie, jest zatem rzeczą 
techników kopalnianych dążyć do obniżenia tych 
kosztów do najniższego poziomu, aby w ten spo- 
sób w części choćby złagodzić trudne warunki, ja- 
kie naszym kopalniom stworzyła przyroda. 

Mało jest prac techniczno - przemysłowych, 
których powodzenie jest tak bardzo zależne od do- 
broci zastosowanych materjałów, jak wiertnictwo, 
to też doborowi ich należy szczególniejszą poświę- 
Ćic uwagę. Zadaniu temu nie sprostają wysiłki jed- 
nostki, choćby nią była potężna firma, 

Powinno zatem powstać doświadczalne labo- 
ratorjum rządowe, któreby zajęło się naukowem 
badaniem warunków, którym materjały stosowane 
w kopalnictwie naftowem odpowiadać powinne. 
Laboratorjum to powinno być rządowe, albowiem 

musi być bezstronne, ściśle naukowe, niezależne 
od ubocznych wpływów, oraz posiadać autorytet 
władzy, aby mieć wstęp wszędzie i do wszystkie- 
go. Rząd powinien, w zrozumieniu znaczenia jakie 
przemysł naftowy posiada dla gospodarstwa naro- 
dowego i mocarstwowego stanowiska Państwa, 
zdobyć się na tę ofiarę, która z pewnością przynie- 
Sie pożądane owoce. 

Wiem dobrze niestety, że w obecnem położe- 
niu nie możemy oczekiwać od Rządu przydziału 
potrzebnych na ten cel funduszów, zaznaczywszy 
zatem zasadniczy pogląd na tę sprawę, jestem zda- 
nia, że przemysł sam powinien stworzyć tę insty- 
tucję i nadać jej oficjalny i niezależny od siebie 
charakter. 

Badania materjałów stosowanych w wiertnic- 
twie przeprowadzone celowo przez ludzi facho- 
wych, wyspecjalizowanych w potrzebnym nam kie- 
runku, z pewnością obniżą wydatki przez prze- 
mysł na ten cel ponoszone, 

Drugim czynnikiem jest robocizna. 
Badania czasu czyli robocizny zużywanej 

w wiertnictwie, których celem byłoby dążenie do 
uzyskania większej wydajności pracy przez lepsza 
jej organizację, dopiero się rozpoczęły i polegaja 
jak dotąd wyłącznie na prywatnej inicjatywie i do- 
brej woli kilku jednostek. Takie nieskoordynowa- 
ne usiłowania, jakkolwiek ze wszech miar godne 
pochwały i poparcia, nie mogą wydać tych wyni- 
ków, jakich możnaby oczekiwać od celowo i nau- 
kowo przeprowadzonych badań, których dokona- 
niem powinna zająć się instytucja specjalnie temu 
celowi poświęcona, a która mogłaby organicznie 
być złączoną z wyżej wymienionem laboratorjum 
materjałowem. 

Celem badań tego biura powinna być.reforma 
systemu naszych płac, w który należałoby wproe- 
wadzić premjowanie lepszej i wydatniejszej pra- 
cy. Ustalenie wzorcowych czasów dla wszelkich 
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czynności, na wiercenie otworu się składających, 
byłoby droga do tego celu wiodącą. Z licznych 
spostrzeżeń, we wszelkich warunkach pracy doko- 
nywanych, ustalonoby również wzorcowe postępy 
wiercenia dla poszczególnych pokładów i głębo- 
kości, oraz metod wiercenia, i od osiągnięcia wzgl. 
przekroczenia tych wzorców byłyby zależne pre- 
mje, któreby wypłacano kopalnianemu personalo- 
wi, tak robotniczemu, jak i nadzorczemu. Te ba- 
dania wykazałyby również, jak zgubaą dla ekono- 
mizacji ruchu jest źle pojęta oszczędność, stoso- 
wana często na naszych kopalniach, przez niedo- 
starczenie narzędzi w dostatecznej ilości i odpo- 
wiedniej jakości, oraz przez zbyt daleko posuniętą 
redukcję robotników. 

Trzecim czynnikiem jest urządzenie maszyno- | 
we, czyli żóraw wiertniczy. Doświadczenia osta- 
tnich lat przekonały nas, że uparte trzymanie się 
kanadyjskiego wiercenia nie jest na czasie, wsku- 

chem do innych metod wiertniczych i zaczęto kon- 
struować nowe żórawie. 

Leży w wysokim stopniu w interesie przemy- 
słu, aby badania racjonalności tych nowych kon- 
strukcji były przeprowadzane przez niezależnych 
od nikogo, zupełnie bezstronnych specjalistów we- 
dług jednolitej metody, i by wyniki tych badań 
stały się własnością ogółu tak, aby każdy mógł: 
z nich wyciągać naukę i korzyść. Wszystkie te 
prace powinne być wykonane przez wyżej wymie- 
nione biuro, które mogłoby nosić nazwę „,Stacji do- 
świadczalnej wiertniczej, a w zakres działania 
i kompetencji jej wchodziłoby zarówno badanie 
materjałów, jak i robót oraz metod wiertniczych. 

Dr. ALFRED KIELSKI. 

Pozostaje jeszcze do omówienia sprawa eksploatacji. 
Najważniejsze nasze zagłębie naftowe Bory- 

sław - Tustanowice - Mraźnica przeszło już dawno 
przez kulminacyjny punkt swej wytwórczości 
i zbliża się powoli do wyczerpania. Liczne badania 
wykonane zwłaszcza w Stanach Zjedn. Ameryki 
Północnej i w Pechelbrona, pouczyły nas, że ogól- 
nie rozpowszechnionemi sposobami eksploatacji 
wydobywamy zaledwie małą część ropy znajdują- 
cej się w pokładach, w najlepszym wypadku 20%, 
najczęściej mniej. Otwiera się zatem przed naszy- 
mi technikami szerokie pole do rozwijania pomy- 
słowości w kierunku usprawnienia naszych Sposo- 
bów wydobywania ropy i gazów z otworów wiert- 
niczych, badź to przez oryginalne pomysły. bądź 
przez przeszczepianie na nasz grunt sposobów sto- 
sowanych zagranicą, a zwłaszcza w Stanacn Zjed- 
noćczonych.. 

Położenie nasze jest groźne, a stanie się ka- 
tek czego rzucono się z pochwały godnym rozma- tastrofalnem, jeżeli opuścimy głowę i ręce, i bier- 

nie poddamy się losowi. | i 
Wiemy z prac naszych geologów, że wielkie 

„możliwości ożywienia naszego przemysłu naftowe- 
go stoją przed nami otworem, należy tylko szukać, 
to znaczy wiercić na terenach nieodkrytych, to zna- 
czy dalej przeznaczyć pewne kapitały a fond per- 
du. O ile nam się uda przez celową pracę organi- 
zacyjną, o której wyżej mowa, — a uda się z pe- 
wnością, — z jednej strony obniżyć koszta na- 
szych wierceń, z drugiej zaś podnieść wydajność 
starych kopalń, znajdą się kapitały krajowe i za- 
graniczne na pionierskie wiercenia i przemysł nasz 
na nowo zakwitnie, ku pożytkowi Państwa, kapi- 
tałów i licznych rzesz pracowników. Do pracy zatem | 

Kartel Naftowy. 
I 

_ Data 81. grudnia 1926 zamyka ważny okres 
w historji organizacji naszego przemysłu nafto- 

wego. | W jakikolwiek sposób potoczą się dalsze losy 
tej organizacji, pozostanie dwuletni okres 1925 
i 1926 r. zamkniętą dla siebie całością, która cha- 
rakteryzuje wszechstronnie i praktycznie światła 
i cienie sytuacji naszego przemysłu. 

T. zw. kartel naftowy powołany do życia dnia 
1. grudnia 1924 r. był w ciągu minionego dwule- 
cia przedmiotem ostrej niejednokrotnie polemiki, 
rzadko jednak objektywnej, co ważniejsza nie 
zawsze zorjentowanej w faktycznym stanie rzeczy. 

Dziś — gdy wiele momentów polemicznych 
należy już do przeszłości, a inae moga być cennym 
drogowskazem na przyszłość — czas jest poddać 
je analizie sine ira et studio — zdala od polemiki 
prasy codziennej, nie zawsze fachowej. | 

Nie idzie o rozprawianie się z zagadnieniem: 
kartel — czy nie kartel. Wyklinanie aprioryczne 
kartelów jest hasłem równie powierzchownem i de- 
magogicznem, jak bezkrytyczne szukanie w kar- 
telach właśnie jedynego zbawienia wytwórczości, 

która w mniejszym. lub większym stopniu przeży- 
wa w całej Europie dotkliwe przesilenie. | 

Jedno jest pewnem: zagadnienie or- 
ganizacji indywidualnego przemysłu czy też 
przemysłów między sobą, niezależnie nawet od 
granie politycznych i różnic międzynarodowych — 
jest dziś kwestjąbytuprodukceji wogóle. 

Nie termin zatem „kartel'* może być przed- 
miotem sporu, lecz struktura organizacji danej ga- 
łęzi produkcji, jej ustosunkowanie do racjonaliza- 

'cji, uproszczenia i potanięnia kosztów wytwórczo- 
ści — winny być tematem wszechstronnej dyskusji. 

Pod tym katem widzenia, a nie pod kątem ha- 
sła za kartelem, czy przeciw niemu, należy rozpa- 
trzeć strukturę i działalność t. zw. kartelu nafto- 
wego w latach 1925 i 1926 i jego rolę oraz wpływ 
na losy przemysłu. | 

Ustalmy naprzód objektywnie stan faktyczny. 
„Zjednoczęńie Gospodarcze Rafinerji Olejów 

Mineralnych', zawiązane dnia 1. grudnia 1924 r. 
nie było nigdy kartelem istotnym. | 

Rafinerje zrzeszone dały Zjednoczeniu jedy-: 
nie prawo wyznaczania kontyngentów i cen i to na 
cztery zasadnicze produkty: naftę, benzynę, olej 
gazowy i parafinę. | 
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Wszelkiego rodzaju oleje podlegały jedynie 
luźnej, zazwyczaj mało dotrzymywanej, konwen- 
cji. 

Takiejże tylko konwencji podlegały 
wszystkie produkty w eksporcie. ; 

Prócz parafiny — i to tylko w kraju, i dopie- 
ro od marca 1926 r. nie było Zjednoczenie central- 
nym biurem sprzedaży, nie miało mandatu sprze- 
daży produktów zrzeszonych rafinerji. Było tedy 
raczej biurem kontyngentowo - cennikowem, po- 
zbawionem istotnej cechy kartelu : 
tralizowanej sprzedaży produktów. 

Gdy nadto zważymy, że okrągło 60% wytwór- 
'czości zrzeszonych rafinerów (t. j. eksport) nie 

były objęte ani wspólną sprzedażą, ani nawet wła- 
ściwą umową cennikową, jeżeli zważymy żupełnie 
nieuregulowaną sprawę zakupu i rozdziału ropy, 
zrozumiemy, iż ów kalejdoskop zjawisk i zdarzeń 
w ciągu dwuletniego bytu Zjednoczenia był nie- 
uchrońna konsekwencją podstawowych 
brakówóoreganizacyjny:ch. | 

To też organizacja była pomyślana odrazu, 
jako tymczasowa, która miała być najpóźniej do 
trzech miesięcy uzupełnioną w kierunku stworze- 
nia centralnego biura sprzedaży głównych 
przynajmniej produktów i to tak w kraju, jak 
nZAPNRAMUCĄ: 

To postanowienie było zreszta warunkiem 
podpisania umowy przez Państwowe Zakłady Na- 
ftowe, które zastrzegły sobie prawo wystąpienia 
z organizacji w razie ograniczenia jej do sprzeda- 
ży jedynie krajowej poza okres trzymiesięczny. 

Odrazu też zdawano sobie sprawę, że wobec 
braku surowca w stosunku do sprawności zrzeszo- 
nych rafineryj, a nadto zupełnie nierównomierne- 
go zaopatrzenia różnych rafinerji w ropę własną 
— niema mowy 9 silnej organizacji sprzedaży pro- 
duktów i zapewnieniu równomiernego ich zbytu, 
jako istoty kartelu — bez jednoczesnego zorgani- 
zowania zakupu ropy i równomiernego jej roz- 
działu. 

To też z dniem niemal założenia Zjednocze- 
nia rozpoczęły się obrady nad jego „rozbudową, 
a więc u dołu jako podstawą — organizacją Z a- 
KaUpWwroby,."u góry organizacją e k s- 
portow ą jako istotnym i koniecznym wykoń- 
czeniem kartelu. Wszyscy odrazu uznawali, że te 
dwa czynniki są zasadniczemi dla istnienia trwa- 
łej i celowej organizacji. I od pierwszej chwili do 
dnia dzisiejszego — rzec można bez przerwy (bo 
między zjazdami kartelowemi nie ustawała nigdy 
praca nad tymi kwestjami we wszystkich możli- 
wych warjantach) — panuje jednomyślność po- 
glądów co do tych podstaw i konieczności silnej 
organizacji handlowej w kraju i zagranicą. Jedno- 
cześnie jednak od pierwszej chwili do dnia dzisiej- 
szego nie zdołano praktycznie rozwiązać 
tych problemów. ustalanych wielokrotnie w ciagu 
dwulecia w różnych koncepcjach i redakcjach, a 

nawet zatwierdzanych. 
Wbrew opinji stwierdzić należy, że nie dzia- 

łała tu i nie działa zła wola jakichkolwiek czynni- 
ków. Przeciwnie — za wyjatkiem pewnych bardzo 
krótkotrwałych okresów. osłabienia myśli organi- 
zacyjnej, nię było koncernu i nie było uczestniką 

wspólnej zcen- 

kartelu, któryby nie starał się wnieść swej kon- 
strukcji, wiodącej — ich zdaniem — do celu." 

Zapewne, iż wybujała niejednokrotnie indy- 
widualność firmowa czy personalna, zazdrosne — 
często aż nadto — strzeżenie swego stanu posia- 
dania, które z natury rzeczy musiałoby ulec mo- 

dyfikacji na rzecz wspólnej organizacji — ode- 
grały znaczną rolę w tem błędnem kole obrad, 
projektów i najlepszych myśli, które nie wiodły 
jednak do konstrukcji. - 

Zbyt powierzchownym byłby jednak sąd, któ- 
ryby:niepowodzenia organizacyjne przemysłu na- 
ftowego przypisywał tylko tym czynnikom. Zasłu- 
gują one wprawdzie na omówienie, istota jedna- 
kowoż rzeczy tkwi w przyczynach organicz- 
nych: w konstrukcji naszego przemysłu nafto- 
wego, a więc w stosunku surowca do fabrykacji, 
organizacyj handlowych w kraju i zagranicą po- 
szczególnych firm do rafineryj, i konsumpcji kra- 
jowej do pojemności rynków zagranicznych. 

Organizacja musi wszak te ogniwa — suro- 
wiec, fabryka, placówka handlowa, — ujać na za- 
sadzie możliwie stosunkowej równomierno- 
Ści, a właśnie ilość, jakość, rozmiar, metody dzia- 
łania tych właśnie czynników są w naszym prze- 
myśle z przyczyn natury przyrodniczej, technicz- 
nej, tradycyjnej itp. najbardziej różnorodne, 
najmniej nadające się do równomiernego ujęcia. 
Nic tak jaskrawo nie oświetliło tej szczególnej ce- 
chy naszego przemysłu, jak owe próby — nieuda- 
ne — praktycznego rozwiązania tych trudności. 

Z tego stanowiska minione dwulecie i owe nie- 
zliczone, lubo bezowocne obrady l projekty nie po- 
szły na marne. Myśl organizacyjna i jej kierunki 
bezwarunkowo się pogłębiły i dziś właśnie po eks- 
piracji umowy kartelowej —- podstawa porozu- 
mienia obejmuje już szereg zagadnień do nieda- 
wna bardzo zaognionych. 

Poza bezpośrednim wpływem na sytuację 
przemysłu, o czem mowa w dalszym ciągu, Zjed- 
noczenie spełniało niewątpliwie funkcję praktycz- 
nej szkoły myśli organizacyjnej 
W przemyśle naftowym, tak mało dla organizacji 
podatnym i przystępnym. 

Poszczególne stadja tej myśli — linja jej roz- 
woju była wybitnie łamaną, — obejmują Za- 
gadnienie wzajemnego stosunku organizacji han- 
dlowej w kraju, indywidualnych placówek handlo- 
wych zagranicą, sprawę zakupu i rozdziału su- 
rowca. 

Oczywiście, że każda z tych kwestyj musiała 
wyłonić w praktycznem ujęciu cały szereg spraw 
spornych pochodnych. W różnych okresach i róż- 
nych stadjach każda z tych spraw była brana jako 
punkt wyjścia dla przyszłej organizacji, każda 
jednak prowadziła w toku jej analizy w ślepą u-- 
licę, zmuszając do zaczynania watku organizacji 
na nowo od punktu innego. 

Ponieważ kwestje te są do dziś właściwie o0- 
twarte, a bez ich praktycznego ujęcia nie ma mo- 
wy o praktycznem wcieleniu w życie organizacji, 
choćby jeszcze wielokrotnie uchwalanej, czy na- 
wet podpisywanej, przeto — nietylko w imię praw- 
dy historycznej, ale co ważniejsza — w imię przy- 
szłych zamierzeń organizacyjnych, należy każdej 
z'tych kwestyj poświęcić dokłądną uwagę. 

CARA (Cdt > 
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Inż. STANISŁAW JAMRÓZ. 

Zagadnienie warunków i postępu pracy 
pczy wietceniu udarowem. 

Zależnie od różnic jakie zachodzą w sposobie za- 
wieszenia świdra na przewodzie wiertniczym, w rodzaju 
materjału przewodu i w samej konstrukcji, urządzenia 
wiertniczego, które to różnice wpływają na postęp 
wiercenia, pracę Świdra i warunki pracy całego urzą- 
dzenia wiertniczego rozróżniamy następujące udarowe 
systemy wiertnicze : 

1) Systemy z bezpośredniem zawieszeniem Świ- 
dra na przewodzie, zaopatrzone, lub nie w dodatkowe 
elementy sprężyste. 

2) Systemy nożycowe — z przewodem żerdzio- 
wym (wolnospadowy, kanadyjski), lub linowym (pen- 
sylwański). 

Oprócz powyższych były stosowane metody z mo- 
torem na dnie, których omówienie nie wchodzi w za- 
kres niniejszej pracy. 

1. Systemy udarowe z bezpośredniem 
zawieszeniem Świdra., 

Zanim w dyskusji poszczególnych systemów przej- 
dziemy do zastanowienia się nad wzajemną zależnością 
ruchów przewodu i świdra przy wierceniu, zestawimy 
prawa swobodnego okresowego ruchu, wolnowiszącego 
wraz z aparatem wiertniczym przewodu. 

A) Wiercenie na sztywnym przewodzie. 
Motor za pośrednictwem korby i wahacza nadaje 

przewodowi wraz z zawieszonym na nim bezpośrednio 
Śświdrem ruch okresowy. Może się to odbywać również 
wprost od korby przez krążek na wieży wzgl. koźle 
wiertniczym. Jeżeli ruch korby jest jednostajny, a sto- 
sunek długości łącznika i wahacza do promienia korby 
odpowiednio wielki, można z pewnem przybliżeniem 
przyjąć że ruch przewodu jest ruchem harmonicznym, 
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Ryc. 9: 

Określenie „sztywny przewód* możemy praktycz- 
nie odnieść do niezbyt długiego (do kilkudziesięciu 
metrów) przewodu. Dolny koniec wolnowiszącego prze- 
wodu kopjuje wówczas w wielkości i czasie ruchy 
górnego końca, wzgl. wahacza. W związku z przyśpie- 

szeniami okresowego ruchu przewodu powstaną w ca- 
łem urządzeniu siły bezwładności, wywołujące okre- 
sowo zmienne natężenia w częściach konstrukcyjnych 
i zmienne obciążenie motoru. 

Ryc. 9 przedstawia nam wykres w czasie a) drogi, 
b) prędkości i c) przyspieszeń sztywnego przewodu, 
zestawiony dla S==2r==06m i n=50/mi. ze znanych 
skądinąd wzorów na ruch harmoniczny, 
S.amt.COŚQ, V+sFr.W.SM:0, Pr. OSYCOSY 
przyczem oznaczają: 
s drogę przewodu, V/ prędkość, p przyśpieszenie, 

«© = prędkość kątową, 
maksymalne wartości 

2 PRZEŁ 0; Dm :T.©. 

Największe natężenia tak z powodu samego cię- 
żaru przewodu jak i przyśpieszeń ruchu wystąpią w gór- 
nych częściach przewodu i w dalszych częściach kon- 
strukcyjnych urządzenia wiertniczego. Natężenia te 
przerysowane na drogę przewodu dadzą w rozważanym 
idealnym wypadku linię prostą (Ryc. 10), nachyloną 

SężsŁ li 

przyśpieszenia /nalężenia/ 

Ryc. 10. 

do osi układu pod pewnym kątem, zależnym od przy- 
Śpieszenia. Natężenie będzie maksymalne w dolnym 
martwym położeniu przewodu wzgl. wahacza, i będzie 
wynosiło : 

o —_[Q+l.y.r | r Oka = (2 | 42 981 

pod założeniem że przekrój żer- 
dzi jest ten sam na górze co 

na dole. 
Oznaczaja : 

(Q = ciężar aparatu wiertn. f== przekrój żerdzi. 
| — brana pod uwagę długość przewodu, 
y.== 8, 7 dla materjału żerdzi, 
7 = 1, I współczynnik uwzględniający połączenia, 
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r = promień korby. 
(© == prędkość kątowa. 
Wrzeczywistości przebieg natężeń nie będzie linją 

prostą, z powodu 1). niejednostajności ruchu maszyny 
wywołanej zmiennem obciążeniem, 2). skończonej dłu- 
gości łącznika i wahacza. Drugi czynnik zmodyłikuje 
nam przebieg natężeń w sposób znany z dynamiki 
układu korbowego. Niejednostajność ruchu maszyny 
spowodowana nieodciążeniem przewodu, wywołuje 
silny wzrost natężeń w dolnym martwym punkcie. 
Przewód chcąc bowiem wykonać ruch wolnym spadem, 
rozpędza za sobą motor a wstrzymując się gwałtownie 
w dolnym martwym punkcie wywołuje silny wzrost 
natężeń, w większych głębokościach niemal uderzenie. 
Ryc. 10 wskazuje zmianę przebiegu natężeń z powodu 
powyższych czynników, a Ryc. 11. spotykany prakty- 

NN 
— 

Ryc. 11. 

cznie przebieg natężeń w nieodciążonym przewodzie, 
odzie linje natężeń zamykają pewną powierzchnię 
wskazującą na znaczne opory ruchu. Wspomniane 
czynniki mogą wywołać wzrost maksymalnych natężeń 
nieraz o 50% teoretycznej wartości. 

Zapobiec temu możemy częściowo wielkiemi ma- 
sami obrotowemi urządzenia wiertniczego, a przede- 
wszystkiem silnika. Te będąc akumulatorami energji 
wyrównują zapotrzebowanie mocy. Stąd nie jest obo- 
jętnym dobór ciężaru koła zamachowego napędzającego 
silnika. 

Ponieważ tego rodzaju wyrównanie ruchu szcze- 
gólnie przy większych ciężarach przewodu jest niewy- 
starczające, stosują niekiedy wyważenie ciężaru prze- 
wodu. Może ono rozszerzyć się jeszcze na wyrównanie 
sił bezwładności, celem wyrównania momentu jaki ma 
do pokonania silnik. 

Odbywa się to w trojaki sposób: 
a) Przez zrównoważenie ciężaru przewodu, od- 

powiednimi ciężarami z drugiej strony wahacza. Spo- 
sób ten jest mniej polecenia godny, gdyż zwiększa się 
w wypadku zupełnego wyważenia przewodu, podwójnie 
moment maksymalny, który musi być pokonany przez 
silnik na nadanie przyśpieszenia masorn. 

© M = P.r = "qag1 05 

Po 981 
przyczem ©) oznacza ciężar przewodu . ciężar aparatu, 

Wreszcie przy większych głebokościach masy te 
musiały by być odpowiednio wielkie. 

b) Przez zrównoważenie ciężaru przewodu i sił 
bezwładności baterją sprężyn, zaczepioną u drugiego 
końca wahacza, tak jak n. p. mamy w Ekspresie 
Faucka. 

Sprężyny służące do zrównoważenia ciężaru prze- 
wodu i sił bezwładności należy odpowiednio obliczyć, 
ze względu na warunki pracy sprężyn i jak najlepsze 

wyrównanie momentu, na wale silnika. Niestety w prak- 
tyce tego nie robi się, dobierając wymiary bułorów 
sprężynowych tylko do obciążenia statycznego, a na- 
pinając je w miarę zwiększającej się głębokości. Re- 
zultatem tego jest częste przekraczanie granicy dopu- 
szczalnych natężeń materjału sprężyn, a co zatem idzie 
bardzo częste pęknięcia z powodu szybkiego znużenia 
materjału, nie mówiąc o tem że główny cel nie zostaje 
należycie osiągnięty. 

Przy obliczeniu sprężyn wyważających przewód 
należałoby trzymać się następujących zasad: 

1) Przy największym możliwym ugięciu natężenie 
skręcające nie może przekroczyć dopuszczalnej granicy. 

2) Charakterystyka sprężyny t. j. wzrost napięcia 
z ugięciem, powinna się pokrywać, lub zbliżac się do 
charakterystyki sił bezwładności t. j. ich wzrostu za- 
leżnie od położenia wahacza; celem jaknajlepszego 
wyrównania momentu na wale silnika. 

Przeliczmy konkretny wypadek: 
Maksymalna głębokość szybu HH = 500 m. 

Ciężar Świdra wraz z obciążnikiem 1000 kg. do 
100 m., 750 kg. do 500 m. Ciężar 1 m. bież. przewodu 
wraz z połącz. 6 kg. do 100 m., 4, 5 kg. do 500 m,, 
promień korby r = 6 cm. stąd S == 2 r = 12 cm. 

Ilość obrotów w minucie 

w głębokości od 0—100, 100—200, 200—300, 300—400, 400—500 
„I Wytlosi 100 0 90 80 
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Ryc. 12. 
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Siły w górnej części przewodu obliczymy ze 
WZOTU 

s2 az acad Ę | BRR 1 => 681 (30 
w głębokości O Epika, kot. 

0 m: 1000 kg. 1680 kg. 320 kg. 
"MOD, 1600 , 2000, "= 8405", 

200; 1650: +, 2060 , 1200 
300% ZA00 520) 9150, LLOO: z 

400 ©». 25560* , 3650 , 1460 , 
500 , 3000 , 4150 , 1860 Cyfry te zestawione w wykresie Ryc. 12. okazują 

że nachylenie sił bezwładności od 100 — 500 m. nie 
zmienia się zbyt znacznie. Pewną natomiast różnicę 
wykazuje przebieg sił przy H = O, t. zn. z począt- 
kiem wiercenia. 

Sprężyny obieramy stożkowo-śrubowe jako pow- 
szechnie używane i najlepiej się nadające do tego 
rodzaju urządzeń. Ponieważ wiercimy do nieznacznej 
głębokości obliczymy tak sprężyny, aby nie zachodziła 
potrzeba ich wymiany na silniejsze. Obliczamy więc 
je na największe obciążenie t. j. 4150 kg. 

Wedł. Dubbla str. 524, I. t. 
ZOB 3 ANO h == 3b 

| E Ki obieramy „ AGA 

| JEBEEGJ aa p OLPE AEp: wt B OJO WG 08000: 2 
| biorę okrągło b = 10 mm. 

a stąd . | 
M ESOLOAM: h = 30mm. | 

Ponieważ są zaczepione bliżej środka wahacza 
przyjmujemy że ugięcie całkowite sprężyn 

| 2 MOG 
Ponieważ od 100 — 500 m. charakter sił ma- 

sowych jest podobny obliczamy dla 
| a i na Emin: 57.2200 kg. 

ilość zwojów poszczególnej sprężyny. 
Obieramy ilość sprężyn ustawionych w szereg: 

a ł y= ), 

stąd ugięcie przypadające na jedną sprężynę wynosi: 
| UROCZY 
_llość zwojów jednej sprężyny (wzór dla sprężyn 
stożkowych) 

ZE CZCZO AA _ 2. 1.27.850000___ RA 
IB 0. AB: (PTALSM SI0Ż200 7707 

a więc 5 sprężyn stożkowych ob= 10mm, h — 30 mm 
p 7 zwojów. 

Chcąc przekonać się ile sprężyn musimy użyć na 
początek wiercenia ustawiamy proporcję: 

Ga wazy i 500 A PO 

r == 

a stąd | 
. AP50 , 2200 

ŻZGBOĆ «d 1360 

Postępowanie przy wierceniu: - 
2 rozpoczęciem wiercenia szybu należy użyć 

osiem sprężyn według wyżej podanych obliczeń, Po 

lo Pk 1500 = p sprężyn. 

pierwszych 20 m. wyrzucić jedną sprężynę i w ten. 
sposób drugą i trzecią po 50 i 75 m. Odtąd przewód 
będzie wyważony tylko pięcioma sprężynami. Za każ- 
dem dodaniem żerdzi należy tak regulować napięcie 
sprężyn, by z początku równoważyły w zupełności 
przewód. 

Wpodobny sposób możnaby dokonać obliczenia 
sprężyn i dla większych głębokości, z tą różnicą, że 
byłoby połączone z większą korzyścią zastosowanie 
więcej wymiarów sprężyn. 

Należy jeszcze raz nadmienić, że w praktyce nie 
spotyka się wprost racjonalnego obliczenia i dymen-- 
zjonowania sprężyn wyważających przewód. Powyższe 
przykłady wskazują jak łatwo przez niedobranie n. p. 
odpowiedniej ilości sprężyn, względnie ilości zwojów, 
można przekroczyć natężenia dopuszczalne sprężyn, 
nie osiągając przytem należytego wyrównania momentu 
na czem nam zależy ze względu na warunki pracy 
silnika. 

Wyważenie ciężaru przewodu oraz wyrównanie 
obciążenia silnika przy pomocy baterji sprężyn jest 
obecnie niemal wyłącznie stosowane przy systemie 
Express. Natomiast w całym szeregu nowych konstru- 
kcji używają:w tym celu. 

3) cylindra kompresyjnego. 
Wywołując kompresję powietrza lub innego me- 

djum gazowego, lub pary, przez urządzenie wiertni- 
cze, zgodnie z ruchem przewodu, wywołujemy wzrost 
siły działającej na cały układ. Dobierając odpowiednio 
średnicę cylindra i przestrzeń kompresyjną, a regulu- 
jąc początkowe ciśnienie możemy w ten sposób ró- 
wnoważyć cieżar przewodu oraz siły bezwładności. 
Rozwiązań konstrukcyjnych może być bardzo wiele. 
Kompresja przebiega według pewnej politropy, nato- 
miast charakter sił bezwładności w idealnym wypadku 
jest prostolinijny, kompenzuje to jednak rzeczywisty 
przebieg sił w przewodzie. Cylinder kompresyjny by 
należycie spełniał swą rolę musi być odpowiednio 
obliczony. W praktyce dzieje się jednak to samo co 
ze sprężynami, zostawia się szerokie pole intuicji kon- 
struktora, lub trzyma się ślepo raz zastosowanych wy- 
miarów. | 

Obliczenie cylindra kompresvjnego obejmie: 
1) Dobór średnicy cylindra. 
2) Obliczenie przestrzeni kompresyjnej. 
3) Zestawienie potrzebnego początkowego ciśnie- 

nia kompresji dla różnych H, S,in. 
Przeliczmy cylinder kompresyjny dla tych samych 

warunków co poprzednio: 
Jeżeli maksymalne dopuszczalne ciśnienie w cy- 

lindrze przyjmiemy 10 atm. to 

4200 ; t —— ICE == 420 Ch”. 

a stąd dobierzemy średnicę cylindra 
ER „aj GH 

Skok tłoka w cylindrze s = 10 cm. 
stąd objętość skokowa V = 5 1, 

Przeliczmy następnie wartości sił w przewodzie 
na l cm* przekroju cylindra, t. zn. zmieńmy poprostu 
skalę. W wykresie Ryc. 13. wrysowaliśmy przebieg sił 
zredukowany na 1 cm? cylindra dla HF = O, i H = 500. 

Uważajmy końcowe punkty linji p, za dwa punkty 
adjabaty powietrznej (zakładamy z pewną niedokładno- 

| 

g* w 



„Nr. 3 
Ścią, że kompresja będzie się odbywać po adjabacie) 
i wyznaczmy dla niej początek układu, a więc i prze- 
strzeń kompresyjną. 

9) mo 
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Rys. 15. 

2 EZ Z termodynamiki 7 == Je |. 

k dla powietrza = 1,4 
w naszym wypadku 

1 
|. | — [2,655 _ 1 

P>. 0,9 

a stąd 
V1 
TV, = 0,5, 

ponieważ V — Vy = V=51 
więc ostatecznie przestrzeń kompresyjna 

Vi — 5 l, | 

Jeżeli to przeliczymy na „s* to otrzymamy 
Si — 1O cm. 

Początkowe ciśnienie kompresji = 1, 65 atm. Je- 
żeli teraz podniesiemy początkowe ciśnienie kompresji 
do l. 8 atm. to polepszymy wyrównanie sił. Ułatwi to 
jeszcze fakt, że w rzeczywistości siły bezwładności nie 
przebiegają zupełnie według linji prostej, natomiast 
charakter ich podobny jest nieco do linji kompresji. 

Ze zwiększającą się głębokością należy zwiększać 
początkowe ciśnienie kompresji*), dokonywuje się to 
przez utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w zbior- 
niku wyrównawczym, który jest połączony z cylindrem 
kompresyjnym. Zbiornik wyrównawczy otrzymuje po- 
wietrze z osobnego małego kompresora. Czasem za- 
miast powietrza używa się pary wodnej z kotła, jest 
to jednak mniej polecenia godne, z powodu strat na 
kondenzację. 

*) Jak mogłem zaobserwować, należycie ręgulowanie po- 
czątkowego ciśnienia nie jest w ruchu przestrzegane, co oczy- 
wiście mija się z celem. 

PRZEMYSŁ NAFTOWY” | Str. 68 
Bardzo ważnem okazuje się potrzeba regulacji 

przestrzeni kompresyjnej, zależnie od głębokości. Nie- 
stety nie zwraca się na to w praktyce zupełnie uwagi. 

(zylinder kompresyjny jest stosowany przy syste- 
mach ALIANCE, UNION, VORAKY it p. 

Na zakończenie należy nadmienić że wiertnicy 
widzą w wyważeniu przewodu czy to zapomocą sprę- 
żyn, czy cylindrów kompresyjnych 1 inne zalety 
w związku z utrzymaniem przewodu w napięciu, 
w chwili uderzenia. Kwestją tą zajmiemy się poźniej 
przy omawianiu systemów z elastycznem zawieszeniem 
przewodu. 

Zwiększając wznios i ilość wzniosów przewodu 
w jedn. czasu zwiększamy przez to jego maksymalną 
prędkość, (która podczas wiercenia jest pewną miarę 
prędkości uderzenia Świdra i ilości pracy przeniesionej 
na dno odwiartu), ale równocześnie zwiększamy i przy- 
Śpieszenia, a razem z niemi i natężenia występujące 
w przewodzie i częściach konstrukcyjnych całego urzą- 
dzenia wiertniczego. Ze względu na postęp pracy 
zwiększenie prędkości maksymalnej przewodu przed- 
stawia nam znaczne korzyści, efekt udaru rośnie bo- 
wiem z kwadratem prędkości uderzenia, obniża jednak 
bezpieczeństwo i pewność ruchu, co jest poważną 
przeszkodą. Przedewszystkiem jednak jesteśmy ograni- 
czeni w zwiększaniu ilości pracy, przenoszonej na dno 
odwiartu, niemożnością nadania przewodowi przyśpie- 
szenia większego jak przyśpieszenie ciężkości 

g = 9,81 m/s*, 
ze względu na niemożność przeniesienia przezeń na- 
cisków. 

Ryc. 14. przedstawia nam wykres w układzie 
(s, n). Krzywa p = 9,81 m/s* wskazuje nam granicę, 
poza którą nie możemy wyjść w doborze ilości uda- 
rów na minutę i wzniosu przewodu. 
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Krzywa V,„ przedstawia nam jak zmienia się 
prędkość maksymalna przewodu, zależnie od n, dla tej 
samej wartości przyśpieszenia w tym wypadku przy- 
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śpieszenia ciężkości. Widzimy z niej ciekawą właściwość, 
że przy mniejszej ilości obrotów, dla tego samego przy- 
Śpieszenia, prędkość maksymalna przewodu jest większą 
a stąd i siła uderzenia Świdra. Tłumaczy nam to sze- 
reg zjawisk zachodzących w praktyce, a równocześnie 
daje pewne kryterjum, czem należy się kierować, jeżeli 
siłę uderzenia zechcemy dostosować do twardości skały, 
przy niezmieniających się warunkach pracy urządzenia 
wiertniczego. 

Krzywą p uzyskano przez podstawienie w zna- 
nym z ruchu harmonicznego wzorze | 

POROSA a WZA) KE 

kolejno coraz to innych wartości na S lub n. 
Krzywą V,„ przez podstawianie we wzorze 

pW. a - = 981, 

p 9,81, 

kolejno wartości na n. 
Że zwiększającą się głębokością wiercenia, za- 

czynają natężenia wywołane siłami bezwładności, od- 
grywać coraz poważniejszą rolę w pracy urządzenia 
wiertniczego, wobec wzrastających mas wykonujących 
ruch okresowy. Toteż nawet granicę ustanowioną przy- 

śpieszeniem ziemskiem nie sposób osiągnąć. Jest to 
jeden z czynników,który powoduje obniżenie postępu 
wiercenia w większych głębokościach. 

Na Ryc. 14. widzimy również krzywe zależności 
ŚS Od n dla przyśpieszeń mniejszych od 9,81 mlsek*. 
a odpowiadające pewnym głębokościom wiercenia. 

Interesuje nas dalej jak zmienia się wartość pracy 
przeniesionej na dno odwiartu, dla tej samej wartości 
przyśpieszenia, przyjmując że prędkość uderzenia jest 
proporcjonalna do maksymalnej prędkości przewodu. 
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ZNAJA AOR 
Zależność tę przedstawia krzywa N w Ryc. 14 
Dynamikę urządzenia wiertniczego z wolno wi- 

szącym sztywnym przewodem, bez dodatkowych ele- 
mentów sprężystych, rozpatrywaliśmy raczej jako łatwo 
podpadający pod kryterja naukowe, idealny przypadek. 
W rzeczywistości czy to przewód wiertniczy, czy inne 

(0) Zeszyt 9 
części urządzenia wiertniczego, 'są mniej lub więcej 
elastyczne. Występuje to szczególnie wtedy gdy prze- 
wód jest bardzo długi, lub gdy włączymy w szereg 
dodatkowe elementy sprężyste. Niemniej jednak roz- 
ważania poprzednie w swej zasadniczej treści, stano- 
wią podstawę do omówienia dałszych systemów uda- 
rowych, szczególniej gdy chodzi o problem zrównowa- 
żenia ciężaru przewodu i wyrównania obciążenia, lub 
o granice maksymalnych efektów pracy. 

Ponieważ praktycznie za sztywny możemy przy- 
jąć przewód do około stu metrów, a istnieje metoda 
która przy bezpośredniem zawieszeniu Świdra, nie 
używa dodatkowych urządzeń zwiększających spręży- 
stość przewodu (metoda angielska), rozważymy z ko- 
lei zjawiska zachodzące dla sztywnego przewodu przy 
wierceniu, t. j. przy uderzeniu Świdra o skałę. 

Świder wykonuje wówcząs ruchy zgodne w wiel- 
kości i w fazie, z ruchami górnego końca przewodu, 
do chwili kiedy z prędkością odpowiadającą ówczes- 
nemu położeniu korby, uderzy o. dno odwiartu, pozos- 
tając na niem tak długo, aż nie zostanie z powrotem 
poderwany przez wracający już przewód. Pizy znacz- 
nej twardości i sprężystości skały, następuje oprócz 
tego po uderzeniu odskok świdra ku górze, a: przy 
ekscentryczności uderzenia ruchy boczne. | 

Skutkiem zatrzymywania się Świdra na dnie od- 
wiartu następuje wyboczenie przewodu powiększone 
ewentualnym odskokiem Świdra, tem większe im niżej 
jest zawieszony przewód. Ryc. 15 ilustruje nam prze- 
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Ryc. 15." 
bieg drogi wahacza i świdra w czasie. Punkt a przed- 
stawia górne martwe położenie. Przewód z świdrem 
schodzi następnie na dół. W chwili oznaczonej pun- 
ktem b prędkość osięga maksymalną wartość. W pun- 
kcie c następuje uderzenie świdra z prędkością: 

Pr Foe make) «- SI d, 

ewentualny odskok ku górze, a następnie zatrzymanie 
się świdra na dnie, przy równoczesnem wyboczeniu 
przewodu. W d następuje targnięcie świdra przez wy- 
prostowany już przewód i powrót ku górze. 

Jeżeli pominiemy niejednostajność ruchu wynikłą 
z powodu odciążenia przewodu przy uderzeniu świdra, 
a narazie i opory ruchu, to Ryc. 16. przedstawi nam 
teoretyczny przebieg natężeń, jakim podlega obecnie 
dowolny przekrój przewodu wiertniczego. 
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Punkt 1 oznacza górne matwe położenie prze- 

wodu. 2 moment w którym Świder uderza o skałę 

Pwką. 

| ma www ww mw 

O 

Rys. 16. 

1 odciąża przewód o swój ciężar i ciężar wyboczonej 
części przewodu. 3 dolne martwe położenie. 4 poder- 

_ wanie świdra przez wracający przewód. Pole <A repre- 
zentuje energję kinetyczną jaką Świder otrzymał w tym 
momencie od przewodu, przez uzyskanie pewnej pręd- 
kości. 

Natężenia wywołane w przewodzie, siłami bez- 
władności wzrastają ku górze i są największe w ostatnim 
przekroju górnym. Ten przebieg odnosi się jak wiemy 
i do urządzenia wiertniczego. O ile targnięcie przewodu 
przy podniesieniu świdra będzie silne, to może prze- 
wyższyć natężenie wywołane ciężarem własnym —- siły 
bezwładności, szczególniej w nieznacznych głęboko- 
ściach. Wtedy ono będzie decydujące dla warunków 
pracy danego urządzenia. i 

W dolnej części przewodu występują wstrząsy 
i natężenia zginające, wywołane wyboczeniem przy 
uderzeniu i bocznemi ruchami aparatu wiertniczego. 
Mają one dla żerdzi wiertniczych bardzo przykre na- 
stępstwa, powodując ich częste pękanie, szczególnie na 
miejscach usztywnionych przez połączenia. Stąd też 
metoda angielska na małe zastosowanie i to tylko do 
nieznacznych głębokości (100 m). 

W charakterystyce tego rodzaju wiercenia należy 
zaznaczyć, że sztywne połączenie śŚwidra z korbą 
umożliwia do pewnego stopnia równomierne zwiefca- 
nie dna, dając silniejsze uderzenia dla wyżej położo- 
nych partji, słabsze dla niższych, o ile uderzenie Świ- 
dra zachodzi w dolnej połowie ruchu, co jest niemal 
regułą. Orjentacja w zawieszeniu i w pracy świdru jest 
na ogół utrzymana, natomiast nieutrzymanie przewodu 
w napięciu podczas uderzenia, może ułatwić w sprzy» 
jających warunkach krzywienie otworu. 

Z metody angielskiej rozwinęły się dalsze systemy 
z bezpośredniem zawieszeniem Świdra na przewodzie, 
połączone zazwyczaj z płuczką wodną. (Cd 11) 

Z życia naszych organizacyj. 
Krajowe lowatzystwo Naftowe. 

Dnia 22. bm. odbyło się w sali Izby Handlo- 
wej i Przemysłowej we Lwowie posiedzenie Wy- 
działu Krajowego Towarzystwa Naftowego. 

Obecni: Przewodniczący: Prezes Senator 
W. Długosz. 

Sekretarz: Dyr. Dr. $. Schaetzel. 
Członkowie Wydziału: 

Dr. Bartoszewicz, 1. Chłapowski, W. Hłasko, L. 
Schutzmaan, W. Dunka de Sajo, Dr. Dziedzic, B. 
Glazor, M. Herz, A. Kielski, K. Kowalewski, I. 
Kre'sberg, H. Mikuli, R. Noskiewicz, B. Seidmann, 
P. Setkowicz, K. Strohl, W. Sulimirski, W. Szay- 
nok, 8. Szczepanowski, St. Unger, M. Wieleżyński, 
J. Zarański . 

Jako Goście: S. Margold, J. Mokry, Dr. 
Rosenberg, I. Scheib, Tabaczyński, H. Towarnicki. 

Porządekdzienny: 
1. Odczytanie protokołu z posiedzenia Wy- 

działu dnia 11. listopada 1926 r. i 
2. Komitet Wiertniczy i Wystawa Naftowa 

w Londynie. 
3. Sprawozdanie Komitetu Redakcyjnego 

„Przemysłu Naftowego”. (Bilans i preliminarz 
budżetowy na rok 1927). 

4. Ustawa popierania wiertnietwa naftowego. 
_5. Sprawa kosztów czyszczenia ropy brutto- 

wej. | 

6. Podatek dochodowy od naft. przedsięb. ko- 
palnianych. 

7. Dyskusja ogólna o zasadach ustawodaw- 
stwa naftowego. | 

8. Kooptacja nowych członków Wydziału 
i wystąpienie członków. 

9. Sprawy bieżące: | 
a) Zjazd Związku Polskich Zrzeszeń 

Technicznych. 
b) Ustawa o radcach handlu zagraniczn. 
c) Ustawa o zastawie rejestrowym na to- 

warze. 
d) Targi Gdańskie. 
e) Kalkulacja kosztów własnych (organi- 

zacja pracy). 
10. Wnioski członków: 

Sprawa ciągłości pracy w przemyśle nafto- 
wym. 

Jubileusz 50-letniej pracy Dyr. F. Łódziń- 
skiego w przemyśle naftowym. 

Dyr. Schaetzel przedstawił dotychczasowy 
przebieg prac organizacyjnych Polskiego Komite- 
tu Wiertniczego oraz uchwały zapadłe na osta- 
tniem posiedzeniu tego Komitetu, na którem po- 
stanowiono — jak to już w ubiegłym tygodniu do- 
nieśliśmy — zorganizowanie działu polskiego na 
Międzynarodowej Wystawie Naftowej w Londy- 
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nie. Zorganizowanie udziału w tej wystawie połą- 
czone jest jednak z dużemi kosztami, które Komi- 
tet w przybliżeniu ustalił na 50.000 zł. Referent 
zwrócił się przeto do Wydziału z prośbą o odpo- 
wiednią uchwałę w kierunku pokrycia kosztów 
wystawy przez poszczególne przedsiębiorstwa na- 
ftowe. 

Nad powyższym referatem rozwinęła się oży- 
wiona dyskusja, w której wszyscy mówcy zgodnie 
podkreślili doniosłe znaczenie udziału w wystawie 
londyńskiej dla polskiego przemysłu naftowego. 
Odnośnie do pokrycia kosztów związanych z urzą- 
dzeniem wystawy wybrano komisję złożoną z 8-ch 
członków Wydziału, która do 8 dni ma w poro- 
zumieniu z Prezydjum Krajowego Tow. Naftowe- 
go ustalić sposób równomiernego rozdziału kosz- 
tów na firmy naftowe, poczem Kraj. Tow. Naft. 
zajmie się ściągnięciem należnych kwot. W ten 
sposób sprawa udziału polskiego przemysłu nafto- 
wego na wystawie londyńskiej została ostatecznie 
zadecydowana i weszła już na realne tory. 

Z kolei przedłożył dr. St. Schaetzel, jako re- 
daktor dwutygodnika ,„„Przemysł Naftowy', spra- 
wozdanie z działalności Komitetu Redakcyjnego 
w ubiegłym roku administracyjnym. Jak wynika 
ze sprawozdania wydawnictwo miesięcznika zapo- 
czątkowane w kwietniu ub. roku rozwija się bar- 
dzo pomyślnie. Dzięki współpracy organizacyj na- 
ftowych oraz poszczególnych jednostek, miesięcz- 
nik potrafił sobie zdobyć odpowiednie stanowisko 
i w ciągu całego okresu wydawnictwa mógł podle- 
gać ciągłym ulepszeniom. Działy: gospodarczy, 
techniczny 1 informacyjny postawione zostały na 
odpowiednim poziomie. Dzięki współpracy zaś Sta- 
cji Geologicznej w Borysławiu publikowan” v ro- 
ku ubiegłym szczegółową statystykę kopalń nafto- 
wych. Wzrastająca dzięki powyższym względom 
poczytność „Przemysłu Naftowego' skłoniła Ko- 
mitet Redakcyjny do zamiany miesięcznika z ro- 
kiem 1927 na dwutygodnik, w zrozumieniu wiel- 
kiej potrzeby tego rodzaju czasopisma dla dobra 
przemysłu naftowego. Równocześnie została już 
przez Stację Geologiczną opracowana statystyka 
wszystkich bez wyjątku kopalń naftowych w Pol- 
sce, tak, iż obecnie w „Przemyśle Naftowym pu- 
blikowana będzie kompletna statystyka polskiego 
naftowego przemysłu kopalnianego. Następnie 
przedstawił dr. Schaetzel bilans rachunkowy za 
rok ubiegły oraz preliminarz budżetowy Redakcji 
na rok 1927, który w zasadzie uchwalono, wyra- 
żając Redakcji uznanie i podziękowanie za do- 
tychczasową wytrwałą i owocną pracę. 

Odnfśnie dbnastępnego punktu porządku 
dziennego, obejmującego sprawę policzania brut- 
towcom kosztów czyszczenia ropy przedstawione 
zostało orzeczenie przygotowane przez biuro Kraj. 
Tow. Naft., na które zgodziły się w zasadzie przed- 
siębiorstwa, których delegaci brali udział w odno-. 
śnych obradach. Orzeczenie powyższe opracowa- 
"ne zostało w porozumieniu z reprezentantami Pow- 
szechnego Związku Bruttowców we Lwowie i wo- 
bec uzgodnienia uzasadnionych interesów zarówno 
przemysłu kopalnianego, jakoteż właścicieli udzia- 
łów brutto, podane zostanie do ogólnej wiadomo- 

ści po dokonaniu zmian niektórych drugorzędnych 
szczegółów, 

W sprawie podatku dochodowego od nafto- 
wych przedsiębiorstw kopalnianych interwenjo- 
wało Prezydjum Kraj. Tow. Naftowego u p. wice- 
ministra skarbu na skutek czego wydane zostało 
zarządzenie zezwalające na stosowanie przepisów 
okólnika Ministerstwa Skarbu z dnia 19-go maja 
11925 r. L/ D:.B;SO, 1780/1011 dmia. 29. kstbpada 
1926 r. L. D. P. O. 5945/11, (treść powyższego 
okólnika podawaliśmy już w dziale naftowym na- 
szego pisma) również do * nieuskutecznionych, 
względnie nieprawomocnych .jeszcze wymiarów 
podatku dochodowego za poprzednie lata, poczy- 
najac od roku podatkowego 1925. Powyższe Za- 
rządzenie Ministerstwa Skarbu będzie niezawod- 
nie wielką ulgą dla naftowych przedsiębiorstw ko- 
palni anych. 

Następnie załatwiono szereg spraw bieżących 
oraz wewnętrznych, jak kooptację nowych człon- 
ków Wydziału i wystąpienie niektórych itp. 

Dyr. Wit Sulimirski poruszył sprawę ju- 
bileuszu 50-letniej pracy Dyr. Felicjana Łodziń- 
skiego w przemyśle naftowym. Uchwalono prze- 
słać p. Łodzińskiemu w imieniu Krajowego Towa- 
rzystwa Naftowego adres z podpisami wszystkich 
członków i wyrażenie życzeń dalszej owocnej pra- 
cy w przemyśle. Wyrażono przekonanie, iż wła- 
dze rządowe przedstawią p. Łodzińskiego do od- 
znaczenia w uznaniu półwiekowej zasłużonej pra- 
cy w przemyśle naftowym. 

Ożywioną dysk zusję wywołała następnie Spra- 
wa ustawy o popieraniu kopalnictwa naftowego o9- 
raz sprawa ciągłości pracy w przemyśle nafto- 
wym. | 

Obecnie Ministerstwo Pracy i O. S. wysłało 
inspektorom pracy do zaopinjowania projekt roz- 
porządzenia uznającego konieczność ciągłości pra- 
cy w przemyśle naftowym przy pompowaniu, tło- 
kowaniu, traasporcie ropy i ruszaniu rurami. Na- 
lsżałoby więc przedstawić konieczność rozszerze- 
nia tego rozporządzenia na inne niezbędne czyn- 
ności wiertnicze, jak instrumentacje, zamykanie 
wody itp. czego wymagają względy techniczne, 
jak i ekonomja ruchu kopalń. Prezydjum Wydzia- 
łu oświadczyło, że będzie usilnie interwenjować 
w tym kierunku u miarodajnych czynników. 

Dyskusja nad sprawą ustawy o pobieraniu 
kopalnictwa naftowego ujawniła jak pilnem i ko- 
niecznem jest wydanie takiej ustawy, któraby do- 
dała bodźca do nowych pionierskich wiereeń po- 
szukiwawczych będących żywotną potrzebą prze- 
mysłu naftowego w Polsce. W celu interwencji 
w tej sprawie wybrano specjalną komisję, która 
w porozumieniu z dr. Bartoszewiczem jako auto- 
rem projektu przedstawi w uwzględnieniu wnio- 
sków Wydziału postulaty Ministerstwu Przemysłu 
i Handlu. Należy tu podkreślić, iż we wnioskach 

tych zaznaczono słusznie, aby za szyby pionier- 
skie, a więc korzystające z ulg, uznać również szy- 
by założone w promieniu 2 klm. od szybów produ- 
kujących. których wiercenie zostało rozpoczęte 
nie dawniej jak w roku 1918. Wiercenia na tere- 
nach, na atórych od początku 1918 r. nie prowa- 
dzeno nowych wierceń choćby na nich istniały 
szyby produktywne, pochodzące z dawaych cza- 
sów, powinny być uważane za korzystające z ulg 
Z tej ustawy wynikających. (Wniosek inż. Szcze- 
panowskiego). Z ulg powinny następnie korzystać 

Zeszyt 3. 
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szyby, na których wierci się do głębokości więk- 
szej ed 1550 m., ze względu na to, iż są to rów- 
nież wiercenia poszukiwawcze za nowym horyzon- 
tem ropnym i że wiercenie w tej głębokości połą- 
czone jest ze specjalnemi trudnościami i wielkiemi 
kosztami. (Wniosek p. $eidmana i Chłapow- 
skiego). aa: 

Ponieważ w najbliższej przyszłości ma się u- 
kazać ogólna ustawa o środkach poparcia racjo- 
nalizacji wytwórczości i handlu podkreślono ko- 
nieczność objęcia nią w naftowym przemyśle rafi- 
neryjnym, gazowym i gazolinowym też inwestycyj 
na modernizację urządzeń technicznych w prze- 
myśle naftowym, jak np. bardzo ważne obecnie 
i zagranicą coraz.powszechniej stosowane urządze- 
nia „krackingowe”, które przyczyniają się wydat- 
nie do zwiększenia produkcji benzyny będącej 
dziś najważniejszym produktem w handlu nafto- 
wym. | 

Po przerwie obiadowej zebrał się Wydział na dal- 
sze obrady dla przeprowadzenia dyskusji nad za- 

„sadami polskiego ustawodawstwa naftowego. Na 
obrady te przybyli również zaproszeni przez Pre- 
zydjum Kraj..Tow. Naft. autorowie projektu no- 
wej ustawy naftowej inż. Mokry i dr. Rosenberg. 

Na tem zakończono obrady przedpołudniowe.. - 

"Dr. Śchaetzel przedstawił dotychczasowy 
przebieg akcji w kierunku nowelizacji ustawy na- 
ftowej, jak zorganizowanie ustnej i pisemnej an- 
kiety, opracowanie projektów itp. i zwrócił się do 
Wydziału o dyrektywy odnośnie do dalszych po- 
czynań w tej sprawie. Długa i ożywiona dyskusja 
jaka się następnie wyłoniła, wykazała, że istnieją 
obecnie różnice zapatrywań wśród przemysłowców 
naftowych, tak eo do zasad przyszłej ustawy, jak 
sposobu przeprowadzenia prac przygotowawczych. 
Stwierdzono jednak zgodnie pilną potrzebę nowe- 
lizacji tej ustawy i przedłożenia w tym celu jak 

najrychlej Państwowej Radzie Naftowej oraz cia- 
łom ustawodawczym odpowiednio opracowanych 
materjałów. Uchwalono więc, aby biura Kraj. Tow. 
Naftowego rozesłały wszystkim firmom, towarzy- 
stwom i przedsiębiorcom naftowym zgłoszone do- 
tychczas projekty. Otrzymane odpowiedzi, łącznie 
z opracowanemi już projektami nowej ustawy na- 
ftowej zbada specjalna Komisja Kraj. Tow. Naft. 
oraz zaproszeni znawcy prawnicy że sfer nauko-. 
wych i po wydaniu opinji prześlą miarodajnym 
czynnikom. W ten sposób ułatwi się Państw. Ra- 
dzie Naft. i ciałom ustawodawczym rzeczowe uję- 
cie sprawy nowelizacji ustawy naftowej zgodnie 
z interesem przemysłu i Państwa. 
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"PRZEGLĄD GOSPODARCZY. 
Ustawodawstwo 

Podatki i opłaty. | 
Pan Minister Skarbu zarządził, aby generalną 

doroczną lustrację przedsiębiorstw rozpo-: 
częto dnia 21 stycznia 1027 r. 

W związku z tem protokoły, sporządzone przed 
dniem 21 stycznia 1927 r., pozostawione zostaną bez 
biegu, o ile właściwe Świadectwa przemysłowe będą 
nabyte najpóźniej do dnia 20 stycznia 1927 r. 

Przy wydawaniu świadectw przemysłowych i kart 
rejestracyjnych po 1 styczniu 1927 r. pobierane będą 
kary za zwłokę w wysokości 20/, miesięcznie dopiero 
od dnia 15 stycznia r. b. i 

Powołanie się na księgi bandlowe przy zes 
znaniach do podatku ptzemysłowego na t. 1926. 
Przypominamy, iż księgi handlowe i inne zapiski do- 
tyczące obrotu mogą być rozpatrywane w II instancji 
w wypadku odwołania tylko w tym wypadku, gdy płat- 
nik powołał się na nie w zeznaniu o obrocie i oświad- 
czył gotowość ich przedstawienia. W tym bowiem wy- 
padku Komisja nie może ustalić obrotu odmiennie 
Od zeznania. | 2086 

Taryfa związkowa polsko:ńiemiecka. W ubie- 
głym tygodniu odbyła się w Wiedniu konferencja w spra- 
wie związkowej taryfy towarowej dla komunikacji pol- 
sko-niemieckiej przy współudziale przedstawicieli kolei 
austrjackich, czechosłowackich, niemieckich i polskich. 

Konferencja zajęła się ustaleniem przyszłej formy 
polsko-niemieckiej tarylfy związkowej, wyborem artyku- 

i rozporządzenia. 

łów, dla których ma być opracowana ta taryfa, walutą, 
w której podana ma być opłata przewozowa, oraz Od- 

graniczeniem obszarów dla t. zw. komunikacji dwu- 
krajowej (Polska-Niemcy przy przejściu bezpośred- 
niem) od trzy- względnie czterokrajowej (Polska-Niemcy 
tranzytem przez Czechosłowację, względnie przez Cze- 
chosłowację i Austrię). 

Delegacja polska, której przewodniczył Naczelnik 
| Wydz. Min. Komunikacji, dr. Taszycki, zażądała opra- 

cowania narazie taryfy dla artykułów masowych, jak: 
drzewo obrobione, zboże, mąka, ziemniaki, zwierzęta 
żywe, mięso, żelazo i t. d., poczem polecono miesza- 
nej komisji urzędniczej ustalić te towary, jako mające 
mniejsze znaczenie dla obopólnych stosunków gospo- 
darczych, które należałoby skreślić celem uproszczenia 
prac. i | 

Jako walutę, w której ustaloną ma być stawka 
za całą odległość przewozu od stacji nadawczej do 
stacji przeznaczenia, zarówno w komunikacji bezpo- 
średniej, jak i w komunikacji tranzytowej przez Czecho- 
słowację względnie Czechosłowację i Austrję, przyjęto 
markę niemiecką. 

Odgraniczenia komunikacji dwu- od trzy- i cztero- 
krajowej, t. j. wydzielenia relacyj i obszarów, przypa- 
dających do obsługi w komunikacji dwukrajowej, od 
relacyj i obszarów, przypadających do komunikacji trzy- 
i czterokrajowej, dokonano, biorąc za podstawę naj- 
krótszą drogę przewozu z uwzględnieniem 20'/, granicy 

drogi okrężnej na korzyść komunikacji dwukrajowej 
PZAEJNZNI. 
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Komunikacja. 
Taryfa towa:owa polskich kolei normalno- 

towarowych w nowem opracowaniu, z ważnością 
od dnia 1. stycznia 1927 r., ogłoszona została rozp. 
Ministra Komunikacji z dnia 22 grudnia 1926 r. Dz. U. 
Nin. 129, .D0Z.-.//0: 

Taryfa ta wprowadza nową nomenklaturę dla 
topy naftowej i jej przetworów w grupie 49, oraz 
w odniesieniu do przemysłu naftowego, taryfy wyjąt- 
kowe: Nr. 15 dla przewozu przetworów naftowych 
Nr. 16., dla przewozu oleju gazowego dla Związku 
Towarzystw Rybackich w Gdyni, Pucku i Helu, Nr. 
18 na przewóz przyborów wiertniczych używanych, 
Nr. 29 dla przewozu kwasu siarkowego, Nr. XXIII na 
przewóz ropy naftowej, przy wywozie produktów fi- 
nalnych, Nr. XXIV na wywóz przetworów naftowych 
wosku ziemnego i świec parafinowych, wraz z tablicą 
stacyjną. 

Taryfa kolejowa na przewóz towarów w ko- 
munikacji z Niemcami ogłoszona została rozporzą- 
dzeniem Ministra Komunikacji z dnia 29 grudnia 
19320-5 -Dz, U.*Nr 429, 0p02z1/% 
Cła. 

Ustalenie tożsamości towaru przy zażą- 
leniach przeciwko postępowaniu przy odprawie 
celnej i przeciw niewłaściwemu stosowaniu. ta- 
ryfy celnej. Ministerstwo Skarbu okólnikiem z dnia 
19 czerwca 1926 r. L. DCJ10255]II/26 (Dz. U. Min. 
Skarbu Nr. 32, poz. 350) wyjaśniło, że za główny 
dowód tożsamości, w razie zgłoszenia zażalenia po 
podjęciu towaru, służą próbki tegoż towaru, pozosta- 
wione w urzędzie celnym przy ocleniu. Poza tym do- 
wodem nie są jednak wykluczone inne pomocnicze 
sposoby udowodnienia tożsamości towaru podjętego 
i reklamowanego na podstawie art. 16 ustęp 2 roz- 
porządzenia z dn. 11 czerwca 1920r. o taryfie celnej, 
o ile wykazanie za ich pomocą tożsamości towaru 
nie nasunie żadnych wątpliwości lub nie wzbudzi po- 
dejrzeń nadużyc ia. 
Poczta i telegraf. 

Ustanowienie Ministerstwa Poczt i Telegta- 
fów. Prezydent Rzeczypospolitej rozporządzeniem swem 
ustanowił z dniem 28 września 1926 jak wiadomo urząd 
Ministerstwa Komunikacji, które przyjęło także między 
innemi funkcję poczt i telegrafów, prowadzone dotych- 
czas przez Ministerstwo Przemysłu 1 Handlu. 

Prezydent Rzeczypospolitej rozporządzeniem swoim 
wyodrębnia na nowo funkcję poczt i telegrafów i usta- 
nawia z dniem 20 stycznia 1927 r. nowy urząd Mini- 
sterstwa Poczt i Telegrafów. 

Prawo i obowiązki dotyczące państwowego za- 
rządu poczt i telegrafów oraz spraw budowy, utrzyma- 
nia i zarządu państwowych budynków poczty, telegrafu 
i telefonu, które poprzednie rozporządzenie przekazało 
Ministerstwu Komunikacji, przechodzą na Ministra Poczt 
i Telegrafów. Tak samo zakres działania Generalnej 
Dyrekcji Poczt i Telegrafów przechodzi na Ministra 
Poczt i Telegrafów (Rozp. Prez. Rzeczyposp. z dnia 
19 stycznia 1927 r. Dz. U. Nr. 5 poz. 26). 
Różne. 

Zmiany w teglamentacji dewizowej. Wkrótce 
ogłoszone będzie w „Dz. U. R.P.* podpisane już przez 
Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości rozporządzenie, 

wprowadzające pewne zmiany do obowiązującego dziś 
rozporządzenia z dnia 15,VIII 1926 r. w sprawie regu- 
lowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz 
obrotu pieniężnego z zagranicą („Dz. U. R. P.* Nr. 86, 
poz. 482). Zmiany te dotyczą głównie reglamentacji 
walut z eksportu, a poza tem kwestji inkasa na rzecz 
zagranicy weksli i czeków, płatnych w kraju. 

Dotychczasowe przepisy o walucie z eksportu, 
zawarte w $$ 20—29 rozporządzenia z dnia 10/VIII 
1926 r., uległy zmianom następyjącym: 

KOP RAMICZOWÓRSTE FOT UW aZRÓOŚCI 
Świadczeń walutowych białych i różowych do 3 mie- 
sięcy od daty ich wystawienia bez możności przedłu- 
żenia tego terminu ($ 21 ust. 4 oraz $ 24 ust. 2). 
Niewykorzystane w ciągu 3 miesięcy zaświadczenia 
mogą być jednakże zmienione na inne z nowym ter- 
minem ważności. Celem tego ograniczenia jest utrud- 
nienie obchodzenia istniejącego zakazu odstępowania 
zaświadczeń walutowych t. j. handlu niemi. 

2. Wprowadzono postanowienie o obowiązku 
przedstawienia zaświadczeń walutowych wła- 
dzom kolejowym przy załadowaniu eksportowa- 
nego towaru na kolej oraz o zwolnieniu wogóle od 
rzeczonych zaświadczeń, zarówno przy załadowaniu, 
jak i przy przejściu crzez granicę: niektórych przesy- 
łek, jak przedmiotów, służących do opakowania, wzo- 
rów i próbek towarów ; towarów, wychodzących w ma- 
łym ruchu granicznym; towarów zagranicznych, prze- 
znaczonych po ocleniu do powrotnego wywozu zagra- 
nicę, lub towarów, wysyłanych w obrocie uszlachetnia- 
jącym biernym i reparacyjnym ; przesyłek tranzytowych. 
choćby pochodziły z tranzytu łamanego ($ 21-a). 

Postanowienie powyższe nie jest właściwie żadną 
inowacją, gdyż powtarza ono prawie dosłownie prze- 
pisy zawarte w punktach 8, 11 i 12 instrukcji, ogło- 
szonej w „Monitorze Polskim* Nr. 437/1924, poz. 745, 

3. W odniesieniu do walut z eksportu ar- 
tykułów, wyszczególnionych w $$ 231 26 
(drzewo, niektóre wytwory gospodarstwa rolnego Oraz 
przemysłu górniczo-hutniczego i chemicznego), zamiast 
dotychczasowego obowiązku odprzedaży Bankowi Pol- 
skiemu pewnej tylko części tych walut według norm 
absolutnych, wzgl. procentowych, wprowadzono obo- 
wiązek odprzedaży temuż Bankowi zasadniczo całko- 
witych wpływów walutowych z pomienionego eksportu 
z wyłączeniem jedynie kwot, niezbędnych danemu eks- 
porterowi na cele gospodarczo uzasadnione i należycie 
w momencie odprzedaży przed Bankiem Polskim udo- 
wodnione. Sumy w walutach zagranicznych, nie podle- 
gające odprzedaży w myśl powyższego, będą przez 
Bank Polski postawione eksporterowi do dowolnej dy- 
spozycji. Jeśli przed wyekspirowaniem terminu wpływu 
($ 25), względnie terminu przelewu do Banku Polskiego 
($ 27 ust. 1) walut z powyższego eksportu złożone 
będą Bankowi Polskiemu dokumenty, uzasadniające 
wypłaty zagraniczne eksportera, wówczas suma wpływu, 
wzgl. przelewu ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

W związku z zaznaczonemi w tym punkcie zmia- 
nami otrzymały nowe brzmienie $$ 23, 27 i 28 oraz 
$ 22 ust. 2. Przeprowadzona w ten sposób zasada przy- 
imusowej odprzedaży Bankowi Polskiemu całkowitych 
wpływów walutowych z eksportu, dokonywanego za 
różowemi i zielonemi zaświadczeniami walutowemi, ma 
między innemi tę stronę dodatnią, że stwarza jedna- 
kowe warunki dla wszystkich eksporterów, bowiem ci 
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eksporterzy, których płatności zagraniczne nie pochła- 
niały całkowicie pozostawianych im nadwyżek ponad 
obowiązujące normy odprzedaży, byli obecnie w sy- 
tuacji poniekąd uprzywilejowanej. | 

4, Zindywidualizowano terminy 
wpływu, wzgl. inkasowania walut z eksportu, wy- 
mienionych w $$ 23 i 26, skracając rzeczone terminy 
w odniesieniu do należności eksportowych za niektóre 
artykuły. Paragraty 25 i 29 (w zmienionym brzniieniu) 
ustalają, mianowicie, następujące terminy dla wpływu 
walut: za przetwory ropy naftowej — 2 miesiące. 

Skrócenie omawianych terminów nastąpiło na pod- 
stawie spostrzeżeń z praktyki Banku Polskiego, iż nor- 
malnie w takich właśnie czasokresach finalizuje się dziś 
większość tranzakcyj eksportowych danemi artykułami. 

5. Uzupełniono $ 46 dodatkowem postanowieniem 
(ust. 2), stwierdzającem uprawnienia władzy skarbowej, 
wskazanej w $ 43, do kontrolowania eksporterów. 

6. Stwierdzono wreszcie uzupełniającem postano- 
wieniem do $ 48 prawo Banku Polskiego do prolon- 
gowania, bez odwoływania się do władzy skarbowej, 
terminów wpływu oraz inkasa walut z eksportu, doko- 
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nywanego za wydanemi przezeń zaświadczeniami wa- 
lutowemi (ust. 2). To ostatnie postanowienie jest jedy- 
nie rozwinięciem stosowanego obecnie przepisu pun- 
ktu 14 wyżej wzmiankowanej instrukcji („Monitor Pol- 
ski* Nr. 437/1924). 

Istniejące przepisy rozporządzenia z dnia 15|VIII 
1926 r. co do uznawania rachunków zagranicznych, 
wzgl. przekazywania pieniędzy zagranicę z tytułu inkasa 
na rzecz zagranicy weksli, płatnych w kraju ($ 39), 
zozciągnięto całkowicie na nadsyłane z zagranicy do 
inkasa czeki, wystawione i płatne w kraju, oraz na 
weksle i czeki, płatne w Pulsce, a wystawione przez 
krajowców zagranicą (ust. 4 5). W związku z tem 
w drodze odpowiedniego uzupełnienia postanowień, 
zawartych w $$ 12 i 15, został na czeki rozciągnięty 
również zakaz wywozu zagranicę bez pozwolenia wła- 
dzy skarbowej oraz obowiązek stemplowania ich, na- 
równi z wekslami, przy legalnym wywozie lub wysy- 
łaniu zagranicę. 

Rozporządzenie, wprowadzające powyższe zminąy, 
wejdzie w życie czwartego dnia po ogłoszeniu w „Dz. 
U. R. P. * (P. 1 H. Nr. 5). | 

Ceny topy naftowej 
w wysokości ustalonej dla ropy, przypadającej na udziały 
brutto, na miesiąc styczeń 1927 r. (za 1 wagon po 10 ton) 
Marka: 

Kryg Czarna ARE WG żur tw SW AANCDYOW A R CU Z EC 
RYMOROWE ZNP MA NR RZ AE SZBD 
Krościenko parafinowa, Równe Rogi pa- * 
rafinowa Krosno parafinowa Ropienka ad 
Dukla, PASZOWE AC SZCZ NY „ 1.919.— 
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 Ar 
Rypne loco Broszniów, Ropienka Dolna, 
Równe Rogi bezparaf.. Szymbark, Kro- 
ścienkobezparaf., Krosno bezparaf.,Zagórz „ 2.060.— 
Klimkówka 40Mvs Zielona 7100775050 "2421. -— 

; >2000i-* 

FW OMICZWORYCZ JG 6 » 2.323,— 
Harklowa : » 2.363.— 
Bitków, Pasieczna . „ 2.406.— 
Schodnica . R PEER DA „ 2.424, — 
Potok, Grabownica Humniska „» 2.525.— 
Klęczany SWE a R A W PZACI 0E 1 AEK 
ODOŻAWIAŚ Ba OOO PO SZACU ZĄ, 3.838.— 

Uwaga. Panstwowe Zakłady Naftowe zakupują z ropy brutto- 
wej wyprodukowanej w miesiącu styczniu ropę nastę- 
pujących marek: 
Borysław-Tustanowice, Schodnica, Mraźnica-Wierzch- 
nia, Urycz, Rypne, Słoboda-Rungurska, Kosmacz, Potok, 
Libusza, Zagórz, Opaka, Ropienka Dolna, Strzelbice, 
Harklowa, Kryg-Zielona, Krosno bezparaf., Krościenko 
bezparaf., Grabownica - Humniska, Klimkówka, Zmien- 
nica-Turzepole, Wolka, Iwonicz, Węglówka, Równe. 
Rogi paraf., Równe Rogi bezparaf. Wańkowa, Lipinki 
Różyca, Lipinki-Grabownica. 

Cena gazu ziemnego 
w zagłębiu Borysław-Tustanowice za miesiąc styczeń 1927 r. 
ustalona przez Izbę Handlową i Przemysłową we Lwowie w po- 
rozumieniu z Krajowem Towarzystwem Naftowem 

6.36 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. 

'„. Anglji i Holandji: cif porty angielskie i ho- 

Ceny eksportowe parafiny, 
Centralne bfuro sprzedaży parafiny ustaliło następujące 

ceny paraiiny 50 52 na eksport do poszczególnych krajów: 
dla Rumunji: franko Łupków, Śniatyn Ławoczne $ 13:— za 100 kg. h 

„ Austrji: franko Piotrowice . . „ 1250 , > . - . » » 

„ Czechosłowacji: franko Ławoczne, Łupków, 

PIOBOWICE 1: dów OE 0 94 TABU AP AZAWANE 
s-„WSŚlerzianka polska OranicCA we. wks MUDOY zeta 
„ Jugosławji: franko Spielfeld, Gyekenes, 

Kelebia NEST 0 PIĘT 3 KSC ..y 13:— » » » 

„-Szwajcarji: franko Nakoszowa.. . . «: . „A250,5::,5 , 
„ Państw Skandynawskich: cif porty skandy- 

nawskie | 12 DU 4% 3 „ Krajów Bałtyckich : cif porty bałtyckie Śrę ' 1332-9005% +4 

lenderskie RER A „AZ NZOUSKNI ZK 
„ Francji: cif porty półn. francuskie : PAZADS PEC 3 
„ Francji: cif porty.połudn. francuskie . . „13.25 „'„ 
v- Bełejk: CH. porty: belgijskie a. (0 07 KODZESOE ye: 
„ Rosji: franko Drohobycz . EX UNYR AE 

Przy wyższych gradacjach dolicza się do ceny oznaczonej . 

dla parafiny 50/52 następujące kwoty: 
przy parafinie 52/54 $ 0:25 na 100 kg. 

U) U) 4 5 6 » la » » » 

» » 50/58 » 2:50 » '» » 
» » 5 8, 60 » 3 30 » » » 

Parafina niższej gradacji kosztuje: 
4850 o $ 0:25 taniej od parafiny 50/52 
46/48 „ „ 075 , 5 A 48/50 

Za łuski parafinowe białe i żółte obowiązuje cena o $ 1:25 
niższa od ceny parafiny taflowej 50/52. 
Warunki sprzedaży. 

Przy sprzedażach parafiny na eksport można udzielać kre- 
dytu najwyżej 30-to dniowego za wyjątkiem Rosji, gdzie warunki 
sprzedaży ustali Komitet Parafinowy. - 

Ceny powyźsze i warunki obowiązują od dnia 28-go stycz 
nia 1927 roku. 

Płace tobotników w pczemyśle 
naftowym. 

Komisja dla regulacji płac robotników naftowych stwier- 
dziła na posiedzeniu dnia 31 stycznia b. r., że w czasie od 30 
listopada z. r. do 29 stycznia b. r. wynosił przeciętny spadek 
drożyzny 0,5870. 

Wobec tego pozostały płace na miesiąc luty b. r. oraz 
dodatki niezmienione. 

Relutum za naftę i za węgiel zostało niezmienione. 
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Przewozy wytworów przemysłu naftowego w 1925 r. 
Zeszyt V „Rocznika Statystycznego przewozu towarów" przy- 
nosi dane o przewozach wytworów naftowych w 1925 r. Zesta- 
wiamy w poniższej taheli (w tys. ton) dane odnośnie do ropy 
i przetworów naftowych) 

Nadanie: Razem 
s Przybyc. ku w roku miejsc. zagran. z zagr. Tranzyt "1995 "1924. 

Ropa naftowa 283.8 — — — -— 500.6 
Przetw. naft. 48%.3 357.1 3.8 8.0 632.6 052.9 

Podział przewozów wcalug długości przebiegów uwidocz- 
nia tabela następująca (w tys. ton): 

w obrocie ! 
, w wywozie wewnętrznym 

od 1-50 km 29.4 39.0 
» 51-100 , 25.6 29.0 
„» 1071-20) , 42.5 23.6 
„ 201-300 , 32.5 51.4 
„ 301—400 ,, 35.2 | 24.4 
» 401—500 » 33.) 12.5 

„» 501-600 ,, 37.9 7.6 
powyżej 600 , 41.6 81.9 
Razem — tys. ton 280.8 357.1 

» > milj.ton— km. 100.1 137.6 
Przebieg Średni 360 408 

Zeszyt 3. 

W przetworach naftowych, zarówno w obrocie wewnętrz- 
nym jak i w wywozie, rozkładają się przewozy dość równo- 
miernie według stref, co się tłumaczy geograficznem rozmie- 
szczeniem rafineryj wzdłuż południowej granicy Państwa, wsku- 
tek czego znajdują się one zarówno od głównych rynków kra- 
jowych, jak i od punktów granicznych na odległościach naj- 
rozmaitszych. 

Wyniki jrzewozu ropy naftowej i jej przetworów w I. 
półr. 1926 r. (w tonach) z podziałem na komunikację przed- 
stawiają się następująco: 

Nadanie w komunikacji węwnętrznej. - . . . . 400.454 
Nadanie do portów Gdańska, Gdyni oraz za granicą 232.371 
Przyjęcie z portów Gdańska Gdyni oraz z zagranicy 1.134 
Tranzyt przez koleje polskie. . . . . . . . . . 1.409 

Razem . . 631.948 

"a ogólnego przewozu . . 26 
Wywóz przetworów naftowvch odbywał się w największej 

ilości przez Zebrzydowice (140.5 tys. ton), następnie przez za- 
chodnie punkty graniczne z Niemcami (94.7 tys. ton), wre- 
szcie przez Gdańsk (69 tys. ton). (Przem. i Handel Nr. 2). 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. 

Produkcja ropy w zagłiębiu borysławsko- 
tustanowickiem w miesiącu grudniu 1926 r. 

Produkcja ropy odtłoczonej wynosiła w miesiącu 
grudniu 1926 r.: 
w Borysławiu 1142.1061 kg. 
w Tustanowicach 1554.3697 , 
w Mrażnicy . |. 1215,.5082 ©, 
w » ropy specjalnej . 20.0070 3038.6810 kg. 

ponadto odtłoczyły ropę zbieraną a mianowicie: 
irma „Tekrin* w Borysławiu 30.4004 kg. 

„ GlasiSka. . . ... 7.0184 , 
„ J. Zuckerberg. 14.1429 , 51.6217 , 

zatem ogólna produkcja w miesiącu sprawoz- 
dawczym wynosiła . OSS z 3000.3027 kg. 
przy 31 dniach roboczych, wobec 4285.0570 kg. ropy przy 30 
dniacli roboczych. | 

W porównaniu z produkcją w miesiącu poprzednim, 
widzimy, iż wydajność najważniejszego u nas zagłębia 
nattowego w miesiącu sprawozdawczym znów zmalała, 
a to o dość pokaźną cyfrę, bo o 295.6543 kg. tak, że 
przeciętna dzienna produkcja zmniejszyła się z 143 cy- 
stern na 129 cystern w stosunku do wydajności listo- 
padowej. | 

Ten gwałtowny ubytek produkcji spowodowany zo- 
stał jednak w miesiącu sprawozdawczym nie tyle wyczer- 
paniem się Źródeł roponośnych, ile z powodu licznych 
stójek, spowodowanych brakiem wody, oraz uciążliwością 
wszelkich robót kopalnianych, która w porze zimowej 
zwykle ma miejsce. 

Spadek produkcji dotknął tym razem kopalnie 
wszystkich trzech miejscowości, t. j. Borysławia, Tusta- 
nowic i Mrażnicy. Kopalnie borysławskie wyprodukowały 
w miesiącu sprawozdawczym mniej o 148.3834 kg., aniżeli 
w listopadzie, kopalnie tustanowickie mniej o 51.6063 kg., 

wreszcie kopalnie inraźnickie o 109.7269 kg. mniej, na- 
tomiast zwiększyła się ilość zbieranej ropy o 14.0623 kg. 

Ubytku produkcji doznały wszystkie grupv i towa- 
rzystwa naftowe. Wyjątek stanowi tu jedynie S-ka Akc. 

Fanto, której produkcja w miesiącu sprawozdawczym 
wynosiła o 3 cysterny więcej aniżeli w listopadzie ub. r. 
Zraczny spadek produkcji przypada w miesiącu sprawoz- 
dawczym na sfuzjowane towarzystwa „Limanowa-Silva 
Plana*, bo o 96 cystern ropy, dalej doznało Tow. „Pre- 
imier* — Małopolski Przem. Naft. tym razem uszczerbku 
o 39 cystern, następnie wykazuje Tow. Bracia Nobel 
mniejszą produkcję o 45 i "Ja cystern, S-ka Akc. „Nafta* 
wyprodukowała również mniej o 25 i *|4 cystern, wre- 
szcie „Dąbrowa* mniej o 21 i "fa cysterny, a wkońcu 
S-ka Akc. „Galicja* mniej o 38 'j4 cysterny. 

Największą produkcję wykazuje w miesiącu Spra- 
wozdawczym Koncern naftowy „Premier”, wobec czego 
zajmuje pierwsze miejsce. "Na producentów rafinerów 
przypadło 3134.74 cystern, t. j. 78 i "|:*Jo ogólnej 
produkcji, wobec 3367.32 cystern (80,) w poprzednim 
miesiącu, a mianowicie: 
„Premier-Małopolski* . . 565.32 cyst. wobec 604.35 cyst. w listop. 
Spółka Akc. „Fanto* . . 565.16 , „ 562.01 
„Limanowa-„Silva Plana* 553.58 , „ 649.40 
Spółka Akc. „Nafta”. . 450.37 , » 47602 
Spółxa Akc. B-cia Nobel 357.44 , „» 403.09 
spółka Akc. „Galicja* . 340.13 , » 343.41 
Konc. Naft. „Dabrowa” . 276.35 , „ 297.61 

» » » 

Dereżycka rafinerja . . 10.12 , » 21.54 „ , , 
Spółka Akc. „Gazolina . 10.04 , " — 5 5, 5 
Spółka Akc. „Vacuam* . 6.23 , ; 040 „o o» >» 

Czyści producenci osiągnęli natomiast produkcję 
3855.56 cystern, wobeć 918.63 cystern w miesiącu listo- 
padzie. Wśród nich stoi nadat na pierwszem miejscu firma 
Józef Rothenberg w Wiedniu z ilością 83.5] cystern, 
wobec 94.80 cystern w listopadzie, a po niej następują: 
* cott-Buber . . . . 70.98 cyst. wobec 67.20 cyst. w listop. 
Mrażnicka Spółka Naft. . 60.33 , » 67.07 
Oil Investors Association 58.78 , » 62.17 „ , 
Tow. naft. „Gizela* . . 4768 , „ 66.54 „ ,„ , 
Eman. Lockspeiser. . . 3877 0, » 4006 „ ,„ , 
Tow. naft. „Browak*. . 37.54 , » 32Ó3 yo py s 
Tow. naft. Bloch . . . 30.75 , » 4018 „ „o » 
Tow. nait. „Globus* . . 26.34 5; » 2160 , 

(2% 

„402 
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Zeszyt 3. „PRZEMYSŁ NAFrowyY” Str. Zł 
Spółka Akc. „lriag” ALCU 23.60 » » 17,47 » » » Egipt A 
AOW. DAR WLEDMNY. U Z0DŚ 04 > ZY00 3 ż M Włochy 
„Borysławska Ropa* x yć 16.71 ) 2 14.78 5 2 » Niemcy 530.0 

Tow. naft „Bonariva” > 14.62 » » 15.89 » » » Francja s. 000 7 

„Eksploatacja” REDA do 4% 13.71 » » 8.79 » J » Aigier. 

spółka Akc. „Omnium* . 13.60 , 5 WOW 0008 0 Kanada ; : 
Tow: nafl > LAMen" 1.40.1407, ń UO ICN EO WAŻ i : 
"Polska Nafta" . « . . 1185 , KS 2:20 AN BADA Należy zaznaczyć, że produkcja Polski została 
Tow. przem. naft. Wiedeń 11.23 , ź BED ZZ zbyt skąpo w powyższem zestawieniu obliczona, wy- 
„Jutrzenka" . . . . . 10.67 , PD SAKO 0% nosiła ona bowiem w 1925 roku 811.900 ton (brutto) 
W. Gartenberg, Wiedeń . 7.43 , > | hs X z AAAA CZCY CA ZY, kk c i : BYR El owale" ZU PZK PRzAZAA zas w roku 1926 nie należy się spodziewać znaczniej- 
| OOUDBE RA A r dDA 0 0 OBAJ GOA szych odchyleń od powyższej cyfry. 
Polski Przem. nait. S. A. 2.99 » » 5,75 » » » 

Wszystkich innych przedsiębiorstw, których produkcja 
wynosiła w grudniu ub. r. 226.06 cystern, wobec 230.39 
cystern, nie można brać pod uwagę z powodu nieznacz- 
nej wydajności ich kopalń. 

Z ogólnej produkcji przetłoczyły następujące firmy : 
Petrolea : „ 1730.9355 kg. 
Karpaty : ś . 836.1440 , 
Galicja . h » 22 .0O0D:U250. %, 
Fanfo ża ś : PP EOOAAJJWA 
Montan . ś r MSBKDOTA + +4 
Limanowa . x ; 16.6914 1, 

Razem . 3990.3027 kg. 
Ponadto wyprodukowały kopalnie poza Borysławiem, 

a mianowicie: 

w Schodnicy 225.4388 kg. 
„ Pereprostynie . i si OWA 
PE UTYCZĄY, +;A0UFIOC | 
i Opace sa, : ; 6.9800 , 

Razem . 339.3685 kę. 
wobec 335.1299 kg., z czego przypadła większa częśc na nastę- 
pujące firmy: 
Gazy ziemne S. A. 107.5980 kg. ropy schodnickiej wobec 103.8315 kg. 

» »./ wi 88.0905 s , „Uryckiej $.4820051, 
(Galicja SA: u:982eft „0 „7! Schodnickiej 5 60.3444 „, 
Brzozowski - Wi- | 

NIA WO a GBLUDTA dy R U 19.7290 .,, 
Uryckie Towarz. 55.7391 „' „. uryckiej R 55.0396 ., 
Br. Backenroth . 34.2006 „ -„ schodnickiej , SĘLISR. 

Produkcja gazu ziemnego oraz gazoliny niżej po- 
danych firm w zagłębiu borysławsko-tustanowickiem w li- 
stopadzie 1926 r. wynosiła: | 

' gazów gazoliny 
Spółka Akc. „Naita” 2,132.202 m? 15.5403 kg. 
„Limanowa-,„Silva Plana* . 3,800.304 ,„ LAODOŚA, 

3,080.872 , 27.6505 „Premier-Małopolski* 
PALĄ RY AEK 20.6060 ,, Spółka Akc. „Fanto*. 

Spółka Akc. „Galicja” 1,885.247 , AR Od Spółka Akc. Bracia Nobel. 1,949.772 , — * 
Konc. naft. „Dabrowa' . *+> .1,804,/05 5 15.8403 ,, 
ALONO MNOGA OO WOW A 103.680 ,, czł ń 
A REJAENIEMC 0 wo KOD 442.800 , 4.5060 , 
Fów. Przem RÓDNYCH «05,7%. 630.300 5, 4.5180 , 

Światowa produkcja ropy w roku 1926. „AI- 
gemeine Handelsblatt" przynosi artykuł znanego geo- 
loga A. Thomsona omawiający produkcję Światową 
ropy w 1926 r. Autor podaje następujący przybliżony 
stan produkcji ropy w poszczególnych krajach: 

| Stany Zjednoczone A. P. 97,100.000 ton 
Meksyk"... 13,300.000 ,, 
NOSAMEGJN al CZW ZA 8,000.000 ,, 
Wenezuela . Bodo R 4,650.000 „ 
DOTS WS a a WIZ 4,000.000 ,, 
KENNUGIA Ia rado pi 3,300.000 ,, 
Indje Wschodnie . 2,900.000 —,, 
Kolumbja 1,200.000 , 
3: NAZPYNSANAWAE ST BAN 1,200000 ,, ł 
WALE ONOG SE gE30) 1,000.000 
PTROTUYNA Ne: Sro R 930.000 ,, 
OJEW EA EA, 665.000 ,, 
BADA Ga RUY W", 665.000 ,, 

datok* produkcję ropy. 

Z ruchu wiertniczego w zagłębiu Jas elskiem. 
Donoszą nam (J.). Produkcja ropy na kopalni Senatora 
Długosza obok Biecza utrzymuje się na dotychczaso- 
wej wosokości około 30 cystern miesięcznie. 

W kwietniu ubiegłego roku założyła spółka mie- 
szczańsko-robotnicza „Jedność* w Bieczu obok kopalni 
Senatora Długosza szyb, który w głębokości 186 m. 
otrzymał produkcję 8 cystern ropy miesięcznie. Obec- - 
nie produkcja ustaliła się na 6 cystern. Spółka „Jed- 
ność” wierci drugi otwór. Tutejsi przemysłowcy naftowi 
zorganizowali na sąsiednich terenach w Bieczu. dwie 
nowe spółki dla eksploatacji ropy oparte wyłącznie na - 
krajowym kapitale. Na przedłużeniu linji naftowej Bie-- 
cza objęła znaczny kompleks terenów naitowych firma 
„Przedsiębiorstwo Naftowe Horta* S-ka z ogr. odp. 
Spółka ta rozpoczęła w grudniu 1926 roku wiercenie 
pierwszego szybu. W ogólności należy zaznaczyć, że 
wydajność zagłębia jasielskiego w ostatnich latach znacz- 
nie się zwiększyła. Tak naprzykład Tow. „Ropita* 
w Harklowej wykazuje ostatnio produkcję około 40 
cystern miesięcznie, co oznacza znaczną zwyżkę w sto- 
sunku do lat ubiegłych. W ostatnich dniach otrzy-. 
mano na terenie gazowym w Męcince na szybie „Ver- 

Z życia Stowarzyszenia Polskich Inżynie: 
ów Przemysłu Naftowego. — W styczniu r. b. 
Wydział Stowarzyszenia odbył dwa posiedzenia, na 
których między innemi była rozważana Sprawa abo- 
nowania dwutygodnika „Przemysł Naftowy* dla 
wszystkich członków z funduszów Stowarzyszenia. . 
W tym czlu uchwalono porozumieć się z Administra- 
cję. wymienionego czasopisma, w celu uzyskania ulgo- 
wej prenumeraty i po ewentualnem pomyślnem za- 
łatwieniu sprawy, czasopismo rozsyłać tylko tym 
członkom, którzy nie zalegają w wpłacaniu miesięcz- 
nych wkładek, 

„ Wydział uchwalił przyjąć propozycję inż. Libań- 
skiego ze Lwowa w sprawie wygłoszenia odczytu na 
temat „różdżki czarodziejskiej*, uzależniając termin od 
nadejścia zamówionego epidiaskopu. : 

Pozatem Wydział rozpatrywał Sprawę urządzenia 
kursów naftowych z wiosną b. r. na Politechnice we 
Lwowie i poruczył bliższe zajęcie się tą sprawą kol. 
Wójcickiemu. 

Korzystając z karnawału Klub Towarzyski Sto- 
warzyszenia Inżynierów urządził w lokalu własnym 
w dniu 29 stycznia zabawę na, której zgromadzeni 
w ilości przeszło 100 osób bawili się ochoczo do 
białego rana. 

Koncern naftowy „Dąbrowa* zmienia w bie- 
żącym roku nazwę na: „GALICYJSKIE KARPACKIE 
NAFTOWE TÓW. AKC. dawniej BERGHEIM et 
MAC GARVEY*. 
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Śmiertelne wypadki i pożary w przemyśle 
"naftowym w r. 1926. 7. ogólnej ilości 10 wypadków 
śmiertelnych w 1926 r. 5 przypadło na nieostrożne 
obchodzenie się z mechanizmami, 2 powstały z powodu 
przygniecenia ziemią, 2 przez eksplozję i zatrucie ga- 
zami oraz | z powodu obrażeń doznanych wskutek 
upadku do dołu piwnicznego w kopalni wosku. W po- 
równaniu z r. 1925, w którym odnotowano 8 wypad- 
ków śmiertelnych wynikłych wyłącznie przez nieostrożne 
obchodzenie się z mechanizmami, liczba wypadków 
w r. 1926 jest większa. Według zatrudnien a denatów 
5 wypapków przypadło na górników, 2 na rzemieślni- 
ków i 3 na robotników niewykwalifikowanych. Poża- 
rów odnotowano ogółem 5, z których 4 przypisać na- 
leży nieostrożnemu obchodzeniu się z ogniem, a 1 po- 
wstał wskutek najechania tłokiem na koronę; zatem 
liczba pożarów była prawie o połowę mniejszą niż 

"w r. 1925, w którym było 12 pożarów: 1 wypadek 
pożaru od uderzenia pioruna, 3 z przyczyn najechania 
tłokiem na koronę, 2 z powodu krótkiego spięcia prze- 
wodników elektrycznych, I przez nieostrożne obcho- 
dzenie się z ogniem i 5 z przyczyn nieznanych. Mała 
liczba śmiertelnych wypadków przy pracy na kopal- 
niach naity, gazu i wosku ziemnego w ciągu roku 
ubiegłego Świadczy o Sprawności władz górniczych, 
które stale mają na widoku warunki bezpieczeństwa 
życia robotników. 

Obniżenie stawek przewoźnych na pro- 
dukta naftowe w komunikacji między Polską 
a Belgją. Donoszą nam, że na skutek starań poczy- 
nionych w Dyrekcji Kolei Państwowych w Wrocławiu, 
należy spodziewać się, w myśl zawiadomienia tejże 
dyrekcji, w najbliższym czasie 45'|,-owego obniżenia 
stawek przewoźnych na produkta naltowe, w komuni- 
nikacji między Polską a Beleją przez stację graniczną 
Aachen. 

„PRZEMYSŁ NAFTrOWY* GEBZYIO 

Dyrekcja Koleji w Wrocławiu potraktowała spra- 
wę tranzyta przez Niemcy z punktu widzenia czysto 
kupieckiego 1 w przeciągu jednego miesiąca rozpa- 
trzyła bogaty materjał dołączony jej do poparcia 
przedstawionego wniosku. 

Polski Komitet Wiertniczy. W uzupełnieniu 
artykułu naszego umieszczonego w zeszycie 2 „Prze- 
mysłu Naltowego* o organizecji „Polskiego Komitetu 
Wiertniczego* donosimy niniejszem, iż p. inż. Adam 
Kowalski zgłosił współpracę „Związku Polskich Tech- 
ników Wiertniczych i Naitowych w pracah Komitetu 

"w sekcjach: 3-ej (Stan Wiertnictwa) oraz 4-ej (Prze- 
mysł metalowy i wytwórczość narzędzi wiertniczych). 

Polska nafta idzie na Litwę pczez Prusy 
Wschodnie. „Tygodnik Handlowy** donosi: w ostat- 
nim dodatku do taryfy kolei polskich rozszerzono 
istniejące ulgi eksportowe dla produktów naftowych 
także na (Grajewo. Ulgi te dochodzą do. 55 proc. 
zniżki w stosunku do taryfy normalnej. Bezpośrednim 
skutkiem rozszerzenia tej ulgi na Grajewo było wpro- 
wadzenie przez Dyrekcję kolei niemieckich w Królewcu 
taryiy specjalnej od Prostek do Ejdkun — Wierzbo- 
łowa, skąd nasze produkty naftowe idą na Litwę 
bezpośrednio. 

Bibliografja. 
„ihe Polish Economist*. Ukazał się na półkach księ- 

garskich zeszyt 2-gi (1927) tego miesięcznika. 
Polecamy specjalnej uwadze Czytelników artykuł Gov. 

Hardinga „Gov. Hardings impressions of Poland', zawierający 
niezmiernie ciekawy obraz sytuacji gospod:rczej Polski z punktu 
widzenia Amerykanina. W innych artykułach rozważana jest 
w dalszym ciągu sprawa ceł o hronnych, kwestja emigracji 
oraz obszerne sprawozdania z dziedziny różnych gałęzi prze- 
mysłu. Tytuły niektórych artykułów są następujące: „Alleged 
excessive protectionalism", „Mercantilism and Liberalism'", „The 
Export Institute, „The Polish chemical industry* i inne. 

PRZEGLĄD PRASY. 
Prasa codzienna w Polsce interesuje się w osta- 

tnich czasach żywo sprawami naftowemi. Celem za 
zaznajomienia naszych czytelników z temi głosami, 

- wptowadzamy z niniejszym zeszytem specjalną rubrykę 
p. t. „Przegląd prasy*, w której podawać będziemy 
streszczenia i wyjątki z artykułów, zamieszczanych 
w dzienikach, a dotyczących spraw naftowych. 

* 
* * 

. Spadek produkcji zagłębia borysław- 
skiego znalazł silne echo w prasie codziennej. Szereg 
dzienników jak „Głos codzienny*, „Kurjer Polski*, 

_ „Dziennik Ludowy*, „Nowa Reforma", „Nowy Dzien- 
nik*, „Kurjer Łódzki* i wychodzący w Polsce „Le 
Messager Polonais* podają cyfry produkcji z ostat- 
nich miesięcy w porównaniu do produkcji ubiegłego 
roku, obszerniej zaś omawia tę sprawę „Słowo Pol- 
skie" oraz „Głos Narodi*, pisząc między innemi: „od- 
tłoczona produkcja siodła borysławskiego wyniosła 
w grudniu 5.963.60 cystern po 10 ton marki boty- 
sławskiej, oraz 26.70 cystern t. zw. mraźnickiej gór- 
nej, co w porównaniu do produkcji listopadowej 
(4257.54) wynosi prawie o 300 cystern mniej zaś 
w porównaniu do grudnia 1925 r. (4532.12) o 570. 
cystern mniej. 

Naogół spadek produkcji ropy, który się w bo- 
rysławskiem siodle zaczął z początkiem jesieni 1926 r., 

robi dalsze postępy, tak, że ogólna produkcja 1927 
roku będzie prawdopodobnie o 3 do 5 tysięcy wa- 
gonów niższą od produkcji toku 1926. Cała odtło- 
czona produkcja ropy siodła borysławskiego wynio- 
sła w roku 1926 — 52.918.6 cystern, co w porówna 
nia do takiejże produkcji 1925r. (53.074.8), daje spa- 
dek bardzo nieznaczny bo o niecałe 50 cystern. Jednak 
jeśli się porówna produkcję z 1926 r. według kwar- 
tałów (l-y 13.239.6, Il-gi 13.777.7,. Ill-ci 13.378.1 
i IV-ty 12.523.2), to jasnem się*stoje, że spadek jest 
silny i — o ile firmy naftowe nie rozpoczną nowych 
wierceń poszukiwanych na innych terenach, to ogólny 
spadek produkcji ropy w Polsce jest nieuchronnym. 

Nowe wiercenia w siodle borysławskiem prze- 
stają się opłacać z powodu zbyt kosztownego i dłu- 
giego wiercenia w stosunku do przeciętnie otrzymy- 
wanej produkcji z nowo dowietconych szybów. Po- 
nieważ zaś ogół firm naitowych nie wykazuje inicja- 
tywy w tym kierunku, więc.— o ile nasz przemysł 
naltowy niema spaść do roli trzeciorzędnej — inicja- 
tywa w tej sprawie ze strony tządiu zdaje się być 
konieczną”. | 

Oh 

O podziale terenów ekspanzji na 
polskim rynku naftowym, — o czem do- 
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nosiły już pisma zagraniczne, — pisze „Nowa Re- 
iorma* 

Niedawno temu został zawarty układ między 
„Standard Oil Company* a „Vacuum Oil Company*, 
mocą którego rozgraniczono sfery interesów tych 
dwóch wielkich towarzystw. „Standard Oil Company* 
zobowiązuje się zaniechać sprzedaży naity i benzyny 
w Czechosłowacji, Austrji i na Węgrzech i oddać 
wszystkie urządzenia w ręce „Vacuum Oil Company*. 

Natomiast to drugie towarzystwo obejmuje cały 
aparat sprzedaży „Standard Oil Company* w wymie- 
nionych państwach, o ile one dotyczą sprzedaży nafty 
i benzyny. Wzamian za to „Vacuum Oil Company* 
odstępuje na obszarach Rzeczypospolitej Polskiej, 
gdzie „Standard Oil Company* obejmie wszystkie 
instytucje „Vacuum Oil Company*. To ostatnie towa- 
rzystwo zatrzyma swoje rafinerje w Polsce. Te po- 
stanowienia traktatowe stanowią tylko część wielkiego 
układu pomiędzy oboma towarzystwami, co do in- 
nych transakcyj są one na razie tajne*. 

Wiadomość tę przytaczają również z powołaniem 
na „Prager Bórsen Kurjer* Gazeta Warszawska 
i Kurjer Warszawski, „Głos Codzienny* natomiast 
zaopatruje notatkę tytułem: „Pod jarzmem koncernów 
naltowych*, zaś „Nowa Ziemia Lubelska* „Rynek 
naitowy polski łupem Standard Oil CO*. | 

| * 
* * 

Obecnemi problemami polskiego 
przemysłu naftowego zajmuje się „Głos 
Prawdy* w artykule „Zagadnienia Polskiego Przemysłu 
Naftowego* (zyski pzzemysłowców naitowych) zaś 
„lllustrowana Republika* podaje w Sprawie kartelu 
naltowego następującą wiadomość : 

„w Warszawie zjadą się przedstawiciele ralinerji 
naitowych celem ukonstytuowania syndykatu parafi- 

Nowego. Przy tej sposobności rozpoczęte zostaną 
rokowania o przywrócenie do życia kartelu naftowego, 
którego odrodzenie zależy od tego, czy rafinerje, po- 
Siądające własną ropę, zechcą podzielić się nią z ra- 
finerjami, nie posiadającemi ropy. | 

Możliwe też jest inne wyjście w postaci zezwo- 
lenia na sprowadzanie ropy zagranicznej w takiej ilości, 
by rafinerje mogły wyzyskać przynajmniej połowę swej 
zdolności wytwórczej*. 

„Głos prawdy* w artykule podpisanym inicja- 
lami K. T. stwierdza, że Państwo wyczerpane wojną 
! je] konsekwencjami, nie może dopuścić do marno- 

| NN 

trawstwa zasobów kapitałowych i rzeczowych, które 
jest następstwem walki, wywołanej przez wolną kon- 
kurencję, tem zażartszej, im gorsza jest sytuacja gos- 
podarcza kraju. 

„Wolna konkurencja”, którą uważała szkoła man- 
chesterska za najlepszy regulator życia gospodarczego, 
okazuje się obecnie szkodliwa z punktu widzenia ogól- 
nej państwowej polityki gospodarczej. Zresztą g0Sspo- 
darcze regulowanie i racjonalizowanie produkcji oraz 
handlu przez jednolitą i planową politykę, jest obecnie 
powszechnie uznaną objektywną koniecznością histo- 
ryczną. Konieczność ta w naszym przemyśle naftowym, 
z uwagi na swoiste warunki pracy tego przemysłu 
(nadmierne ryzyko przez kilkakrotnie wyższe koszty 
wydobycia ropy w porównaniu z innymi krajami, wy» 
buchowy charakter produkcji, sezonowy zbyt produk- 
tów finalnych), jest tembardziej uzasadnioną i zdaniem 
mojem, niepodlegającą dyskusji. Chodzi tylko o Spo- 
sób, czy system zrealizowania tej konieczności. 

Potępiając dotychczasową gospodarkę t. zw. Kar- 
telu Naitowego i wyliczając popełnione przez niego 
błędy dochodzi autor do wniosku, że: „tylko wprowa- 
dzenie przymusowej organizacji przemysłu naftowego 
dla sprzedaży ropy i jej produktów, może pod nadzo - 
rem rządu uzdrowić przemysł naftowy, przyczem za- 
pewnia równomierny rozkład zysków i ciężarów na 
podstawie kalkulacji, do której ustalenia w obecności 
władzy państwowej byłyby stale wzywane zaintereso- 

wane czynniki przemysłu naftowego (komisja cen- 
nikowa). | Świ 

Autor uzasadnia swoją koncepcję względami pań- 
stwowemi, względami rozwoju kopalnictwa naitowego 
oraz koniecznością niedopuszczenia do zamykania po- 
szczególnych rafineryj. | | 

Gestja miałaby być oddaną Bankowi Gospodar- 
stwa Krajowego*. Z 

„Słowo Polskie" w artykułach p. £: „Ku rozwae 
dze*, oraz „Wskazania chwili* podkreśla konieczność 
powzięcia inicjatywy ze strony polskich przemysłow- 
ców naitowych w kierunku tworzenia spółek poszu- 
kiwawczych i wiertniczych. W artykułach powyższych 
podkreślono dobitnie że ze względu na grożący zanik 
produkcji czas najwyższy by nie licząc tylko na po- 
moc zagranicznego kapitału, oprzeć się na własnych 
siłach i przez tworzenie spółek rozwinąć ruch wier- 
tniczy poszukiwawczy, który w wyniku może. łatwo 
przynieść odkrycie nowego ropodajnego zagłębia. 

| 

"PRZEGLĄD ZAGRANICZNY. 
Rynek naftowy w Niemczech *) 

Niemcy, kraj o 60,000.000-ej ludności, o silnie 
rozwiniętym przemyśle, zmechanizowanej uprawie roli 
! stałym rozwoju automobilizmu i awiacji, są doskonałym 
rynkiem zbytu dla produktów naftowych. Niemcy, w prze- 
ciwieństwie do Czech, nie starają się o rozwój przemy- 
słu ralineryjnego i zaopatrzenie rynku wewnętrznego opie- 
rają na przywozie produktów naitowych. Niemcy przed 
wojną starały się zdobyć samodzielność w tej dziedzinie 

p. Przegląd Gospodarczy Nr. 21. 

przemysłu i z wielkim nakładem kosztów czyniły poszu- 
kiwania ropy w kraju, głównie jednak brały żywy udział 
w finansowaniu przemysłu naftowego w Rumunji, Galicji 
i Rosji w celu uzaleźnienia od siebie źródeł dostawy wy- 
tworów. Po wojnie udziały niemieckie, uzyskane zagra- 
nicą, uległy znacznej likwidacji, część krajowych terenów 
w Alzacji odpadła na rzecz Francji i do dyspozycji po- 
została tylko nieznaczna produkcja krajowa. Produkcja ta 
pochodzi wyłącznie z dwóch pól naftowych; Wietze-Stein- 
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fórde i Nienhagen-Hadnigsen Oberhagen, leżących na pół- 
noc od Hannoweru i wynosiła w r. 1924 — 60.000 ton, 
a w r. 1925 — 75.000 ton ropy. Produkcja ta pokryć 
może zaledwie t/s0 część zapotrzebowania kraju, a gros 
musi być pokryte przez przywóz. Przywóz do Niemiec 
przedstawiał się następująco — w tonach : 

Produkt 1913 1924 *) 1925 *) 
Ropa surowa 970 52 630 54.700 
Nafta 745.500 97.990 164 260 
Benzyna 249.000 234.710 436.810 

_ Olej gazowy 45.000 86.500 138.800 
Oleje smarowe 4 251.400 250 680 305.510 

' Parafina | Ch: 10.870. 19.100 
Inne i ? - 64.320 116.320 

Razem: — 797.700. 1.217.500 

Wartość importu wynosiła w r. 1924 — 140 miljn., 
a w r. 1925 — 221 miljn. marek złotych. Import ten nie 
jest całkowicie spożyty w kraju, gdyż jego część, głów- 
nie oleje smarowe, reeksportowana jest z Niemiec w tym 
samym stanie albo po pewnej przeróbce; ilość ta wynosi 
około 30.000 ton rocznie. Cyfry te wykazują, że import 
produktów naftowych posiada w niemieckim bilansie han- 
dlowym poważne znaczenie, albowiem jego wartość roczna 
wynosi 221 miljn. marek złotych. Z tych cyfr widzimy 
dalej, że import w r. 1925 jest o 50% wyższy niż w r. 1924, 
co wskazuje na gruntowną poprawę ogólnej sytuacji eko- 
nomicznej kraju w r. 1925 w porównaniu do roku 1924. 
Bardzo ciekawe jest porównanie 1925 roku z r. 1918, 
które wykazuje, że nafta w r. 1925 spadła do */s ilości, 
dowiezionej w r. 1918; wypierana bowiem przez elek- 
tryczność i gazownictwo, straciła swoje dominujące sta- 
nowisko w imporcie niemieckim i zajęła trzecie miejsce 
wśród czterech głównych produktów. Benzyna wzrosła 
o 75% i zajęła pierwsze miejsce w r. 1925, zamiast trze- 
ciego w 1918; import oleju gazowego wrósł o 200%, 
a import olejów smarowych — o 20%. Przegrupowanie 
to jest odbiciem ogólnych tendencyj rozwojowych w spo- 
życiu i wytwótczości produktów naftowych. Największym 
dostawcą Niemiec są Stany Zjednoczone, dowiozły one 
bowiem w 1925 r. 693.400 ton, czyli 57% całego im- 
portu, drugie miejsce zajmuje Meksyk — 135.000 ton 
(drugie miejsce w r. 1924 zajmowała Polska) następnie 
Polska, Rosja, Persja, lndje Holenderskie i Rumunja. 
Import dostaje się do Niemiec w głównej swej masie 
drogą morską na wielkich statkach, budowanych specjal- 
nie dla transportu produktów naftowych, natomiast drogą 
lądową, t. j. w cysternach kolejowych, dochodzą tylko 
produkty polskie i w małym stopniu rumuńskie. Po przy- 
byciu do portu towar zostaje przeładowany na małe statki 
rzeczne, lub cysterny kolejowe i bywa odwożony w głąb 
kraju. Wiele niemieckich portów jest przystosowanych do 
przyjmowania transportów naftowych, t. j. posiadają bazy 
naftowe wyodrębnione ze względów bezpieczeństwa od 
reszty portu i zaopatrzone w niezbędne dla przeładunku 
urządzenia, jak zbiorniki, rurociągi, pompy i t. p. Nastę- 
pujące porty niemieckie posiadają urządzenia przeładun- 
kowe i są portami naftowemi: na wschodzie — Królewiec, 
Piława, Świnoujście, Szczecin;, na zachodzie — Emden, 
Wilhelmshaten, Bremerhafen, Blexen, Brema, Cuxhafen, 
Brunnsbiittel, Altona, Hamburg, Harburg; na północy — 
Fiensburg, Kappeln, Kiel, Travenmiinde, Lubeka, Wismar, 
Warnemiinde, Rostok. Oprócz tych portów morskich znaj- 
dują się wzdłuż Łaby i Odry porty wewnętrzne, z któ- 
rych największe są: Mannheim, Frankfurt, Magdeburg, 
Berlin, Drezno, Wrocław i t. d. Na specjalną uwagę za- 
sługuje Hamburg, który jest jednym z największych por- 

W/g stat. Zw. Pol. Prod. i Raf. Ol. Min. 

tów naftowych w Europie. Obsługuje on nietylko w 60, 
Niemcy, ale i inne kraje, jak: Danja, Szwecja, Holandja, 
£Łotwa, Finlandja i t. d. W r. 1925 wwiezione zostało 
do Hamburga 915.000 tonn, z czego do innych krajów 
reeksportowano 157.000 tonn, a reszta poszła do Niemiec. 
Ze względu na jego doniosłość wszystkie wielkie firmy 
importujące mają swe siedziby w Hamburgu, 

Czechosłowacja. 
Zniżka opłat przewozowych na produkta 

naftowe przy przewozie do Francji przez Cze- 
chosłowącję i Austrję. W komunikacji między Cze- 

chosłowacją a Austrją wprowadzono zniżkę opłat ko- 
lejowych dła transportów naity, benzyny 1 olejów sma- 

rowych. Zniżka ta dotyczy transportów, które wkraczają 
na terytorjum Czechosłowacji w Piotrowicach i są kie- 
rowane do Francji drogą na Buchs (St. Gallen). Usta- 
lona dla tych przewozów opłata wynosi obecnie dla 
przestrzeni Piotrowice — St. Gallen 3164 hal. czes. Ze 
zniżki korzystać mogą jednak tylko te przesyłki, które 
są zaopatrzone w bezpośrednie listy przewozowe wy- 
stawione do stacyj kolejowych francuskich, lub tych 
przesyłek, które bez przeładowania zostają nadane na 
stacji St. Gallen do francuskich stacy; kolejowych. (T. R.) 

Rosja. ; i 
Nafta na Uralu. „Głos Polski* donosi z Mo- 

skwy: Rząd sowiecki, zdając sobie sprawę z tego, 
że rozległe terytorjum Z. S. S. R. nie jest nawet 
w części zbadane, postanowił przekonać się, jakie 
bogactwa i w jakiej mierze państwo sowieckie po- 
siada. Mnóstwo ekspedycji naukowych i komisji pro- 
wadzi badania w krajach i okolicach dotychczas pra- 
wie nieznanych. Wyniki badań tych, zwłaszcza na 
na Uralu, dały juź w kilku miejscach rezultaty, prze-' 
chodzące wszelkie oczekiwania. | 

Ostatnio rozeszła się: wiadomość, że leningradzka 
ekspedycja prof. Tichanowicza, mająca zbadać Ural, 
jako teren pokładów mineralnych, odkryła niezwykle 
bogate źródła naftowe. Ekspedycja, rzecz jasna, nie 
zbadała całego Uralu, niemniej jednak twierdzi prot. 
Tichanowicz, że pola naftowe na Uralu zajmują prze- 
strzeń kilku tysięcy kilometrów kwadratowych. Nale- 

żało jeszcze wyśledzić, które miejsca najbardziej by 
się nadawały do eksploatacji przemysłowej. Dotych- 
czas znaleziono około 60 dogodnych miejsc, gdzie 
według przypuszczeń winny być obfite źródła nalty. 
Właściwa eksploatacja zależeć będzie od sytuacji go- 
spodarczej Z. S. S. R., która, jak się zdaje, nie pozwoli 
rządowi sowieckiemu, przynajmniej w najbliższej przy- 
szłości, na budowę kopalni o własnych siłach. 

Stany Zjednoczone. | | Nowy jork, 25. 1. (AW). Ogromne wrażenie 
zrobił memorjał komisji geologicznej przedłożony pre- 
zydentowi Coolige'owi w którym wyrażona jest obawa 
iż za 6 lat wyczerpią się liczne tereny naitowe 
w Stanach Zjednoczonych. Należy się wobec tego 
oglądać za nowemi ierenami. i 

Drobne ogłoszenia. 

MOTOR ELEKTRYCZNY 
mało używany, oryginalny angielski, 60 HP, z przy- 
łączeniem na 18 HP, 220 wolt, 710 obrotów wraz 

'z całą instalacją do sprzedania. Cena Dol. amer. 
2.500. Zgłoszenia: Lwów, folwark „Snopków*, Snop- 

kowska 95. Tel. 5-86. | 
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_ Zeszyt 3. „PRZEMYSŁ NAFTOWY” | RAŚEE 

EE]| STATYSTYKA || 
Polski rafineryjny przemysł naftowy w listopadzie 1926 r. 

Przecóbka topy: — 68.648 ton. Zapasy topy — 36.330 ton. "w tonach. 

| Z dniu Ay By >sĄ K j Z "dni PRODUKRA 1. XII. 1926 r. Wyłwórczość Sal ieRznć ERO 31 XL. 1926 r. 

BonzyDa sc Ye 19,346 8,854. | 5 2014. rOGK UC 28.856 
Nala OT SUM 20,219 21,256 19,578 6,982 20,615 
Olej gazowy . . - . 1,386 14,966 2,732 13,135 6,495 
Oleje smarowe . . . 38,981 10,044 | 6,614 4,576 37,835 
Parłina ou o4 4,979 3,578 916 2,656 4,985 
WNIEGO GG 00 072 103 AH 90 20 96 
WASBEUNA 09 eboi 153 +36 53 2d 136 
ASIATC EKRAN 2a 14,108 1,228 „ 893 2,280 12,163 
Ras don c 3,008 990 - 270 1,178 2,550 
Półbrbdukiy am". 75,391 — 3,206 2,240 = +«69,837 
Stałe: Smary wód e.d 303 274 ras way 19 329 

Razem . . 190,177 61,337 36,655 40,872 173,987 

Ekspott produktów naftowych z podziałem na kraje. 
w tonach. | 6 i a ' Listopad 1926 r. 

zaoczna A OOO ABER AS 
5 Ę SiE ca 3 = = == 

Kraj = cz = z = = — E = BĘ 
= 5 = = 5 s | E | 2 |= |ś| = 

| | | Czechy | 4267] 4,610 024 1275 130) — 11 172102 2, 13,041 
Niemcy | 19 58 167 — — | — | 1,759) 440) — | — 2,503 
Austrja ko ASTOB 1507 BOKTe 001 360 — | 50 48) — 10) 4,680 
Gdańsk | 798 BOJE > 207 > 14020 LOLO 228357 30 — 8,694 
Węgry | 249 113 151 213 178] — — — 88) — 1,052 
Szwajcarja | 51 105 5,038] * 106 120] — — 638] — | — 6,050 
Francja | 202150370 456 207 45) — | 29. — | 3| — 1,312 
Rumunja | — — — -— 190 — = * — 43. 401 
Dania | 142 AD) ZOAJZ 30 — | — = = — | — 379 
Jugosławja | | — — — 31 65] — | — — „a 3 39) 
Rosja - | — — — — STORE Ac aż — | — 310 
Anglja | — — —- — 105) — — — — | — 105 
DADA NC | a — = — ij 14) — saa łona 29 
Włochy I 12 — — 248 120| — — 35, — | — 410 
Szwecja aj 86 119 166 251 — | — za — — | — 622 
Łotwa | e 41357 — 02 — | — — — 15) — 864 
liwa = 0ie I 39 30 389 —— — | — —— — 10) — 518 

RAZEM O 2 K(OLOĆ BOZE LAO) 4,0876] - 42;656 28 2,280| 1,176 : 2,248 19 40,872 

Eksport naftowy w roku 1926. 
mp. Według tymczasowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

| | ROI IMOW 0 | paka: | Tysiące Złotych w złocie 

FO REY | NSRĘCEYYG ZIN A 0 RR R ZSO | R NSA PARA RH i | Grudzień | Styczeń — Grudzień. | Grudzień | Grudzień , Styczeń — Grudzień > 

| lee | "wyw p do (|. 1025 4. 1026 |: uobe of 40a I: Bo we SSA WR ARA awk zB 0 de 1 (RE | | | i 
Kofalto a wa rOkEJCJ MO ACSE 12,680 4,203 | 445 | 256 907 391 af 
Bała 0010665 gdl OAABOŚDG 406049 67,820 | 2582 1.0 bde7 10 128350 | m Bald5 Oleje pedną w. 1. sd]. 1078201.| 7143,064 83,116 | 2,358 | 1,358 13;182 | 9,074 
Oleje smarowe. . . .| JASIO | 50,536 60,073 | 1,463 | 842 0,341 10,990 
BOŃZYNA woz, 00% WR ASAB4D 71,959 61,369. | 3400, |. 2015 | /19860..| 19,644 
Wosk ziemny... 5. - 3 684 788 | 206 | 119 870. 0105 | 2,0686 . 20,217 16,969 RaBakna e Pwazot ooo JWBA 29,576 '. _ 22,902 | 4,664 

| | i | | 
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Lestawienie porównawcze wydobycia ropy, gazu ziemnego I wosku ziemnego w Polste. 
Według danych Ministerstwa Przem, i Handlu. 

, 

NALE MARA |. akt. TAT" „WPZBZOI. W” O ATi ACE WK. Th. HP PAMW bom ME w. - 

y- 

_ _ 

Produkcja ropy. październik 1926. 
Liczba Wydobycie Zużycie ropy Woda i kał ! 

| miejsco- ropy razem na opał z ropą Liczba 
OKRĘGI GÓRNICZE wości kopalń emulsją w kopalniach (manco) robotników 

zatrudnionych 
z produkcją to ny 

Jasło, ropa specjalna 43 79 6.102 70 133 1.048 
Drohobycz, ropa specjalna 16 65 6.750 56 113 1.597 

standard. 3 352 49.212 507 5.095 4.545 
łapana — — 546 10 71 " 

| Razem |. 19 417 54.508 573 5.279 6.142 
Stanisławów, ropa specjalna . 6 39 3.639 32 76 1.342 
Kraków, » » 1 1 2 — — 37 

Ogółem , 69 536 66.251 675 5.488 9.469 
W porównaniu 

z mies. poprzednim +1 — —- 2.181 -+ 150 -+ 144 — 193 

Od 1/1 — 31/X — 1926 r. 671.820 6.812 57,444 
"EP 3 1925 r. 674.105 5.951 10.672 
» o» » 1924 r. 638.572 15.794 81.187 
p » 1923 r, 614.479 14.046 72.757 

. 'ornik , Zapasy ropy w tonach Na kopalniach ropy "nagazynowych - Razem 

dnia 30. IX. 1926 r.. 16.276 35.247 51.523 
„ 31. X. 1926 r. 17.670 25.937 43.607 

Produkcja gazu ziemnego. aździernik 1926. | 
Liczba Wydobycie 

. Ą , " Spalono Strata w ga- 
: miejsco- otworów przeciętna e ! | OKRĘGI GORNICZE woŚCi wiertniczych na 1 min, w miesiącu ną kopalni zociągach 

z produkcją mtr.* w tysiącach mtr* 

Jasło . . . « « 1. . 6 23 107,29 4.791 308 196 
Drohobycz, zagł. borysł. . 3 334 541,67 24,184 18.465 202 

kopalnie inne 11 463 117,83 5.265 660 43 
Stanisławów |. 4 71 141,65 6.275 3.766 1 649 

Ogółem . 24 891 908.44 40.515 23.199 2.180 

W porównaniu 
z mies. poprzednim — + 11 + 86 -+ 1.285 —- 1.768 — 221 

Od 1/1 — 31/X — 1926 r. 925,96 401,492 221.234 32,128 
"SE P 1925 r. 1.022,43 446,571 196,186' 105,956 
5 3 3 1924 r. 806,04 351.138 183,038 65,852 
"SE » 1923 r. 326.093 

Produkcja wosku ziemnego. październik 1926. 
Liczba Wydobycie Liczba robotn. zatrudnionych 

= wosku po na kopalni 4 miejsco- , wosku . na to- 
OKRĘGI GÓRNICZE wości | KOPALŃ | surowego lance potrąceniu na | na po- | Piar- | Razem 

;| niach |. z produkcją kilogramy d.le |wierzchni 

Drohobycz . . . . . . . I l 52.725 | — 52.725 | 266 102 16 384 
Stanisławów . . . . . . l || 13 400 - — 13.400 | 106 45 54 205 

Ogółem . . 2 2 66.125 — 66.125 | 372 147 70 589 

W porównaniu | | 
z mies. poprzednim — | — | +- 901 — 520 + 1.421 | -- 1 — 1 | +10 | > 10 

Od 1/I — 31/X — 1926 r. 616.694 5.975 610.719 
» o» » 1925 r. 632.048 1.342 630.706 
ONESE » 1924 r. 701.586 7.122 694.464 
2 » 2) 1923 r. 560 801 

! ! dnia 30. września 1926 r. 240.771 kg. 
| Zapasy wosku ziemnego przetopionego „ 31. października 1926 r. 241.039 , 



Żeszyt 3 „PRZEMYSŁ NAFTOWY” SOSU 

Wywóz wosku ziemnego zagranicę. 
z zapasów i produkcji w klg. październik 1926. 

<w” PALOZADWZK A. wnióa EM |ia | 1. 7 

126 r. | 1925 r. Do w miesiącu październiku 1026 r, 
w czasie od 1/l do 31/X 

Niemiec 26.795 258.255 261.100 
Austrji 10.000 47.883 145.000 
Francji 6 60.006 120.000 
Włoch 12.000 63,018 30.000 

Rumunji = — 400 
Czechosłowacji R — — 

Belgji ary — — 
Szwajcarji 2.000 4,500 BA 

Razem 50.801 433.662 556.500 

Lestawienie porównawcze przeróbii wytwórczości I rozchody produktów naftowych. 
Według danych Ministerstwa Przem. i Handlu. październik 1926. 

"4 ać "er" „ZWDLRŻA TY. YE w0Żi aa TZ i Wt. 

3 PER TTC AEC acz 
ZEGNA -|LA08BxL. | 1924 r. | 1923 r. 

) ND REEAE A w miesiącu w porówna- jod ARÓW 
A 56 Sgt: niu z poprz. | e) nh ka gaoba | miesiącem ażaż arka | od 1/1 do $]/X 

t o n y 

1 Liczba czynnych rafinerji nafty . 29 +- l 
2 Liczba robotników zatrudnionych 6.127 -- _. 149 

| Przerobiono ropy . 11.987 — 544 660.125 600.208 574.317 544,849 

W tej ilości w Państw. Rafin. Nafty 14.061 + 704 120.295 103.164 95.711 166.530 
4 | Wyrobiono produktów naft. 65.802 — 023 601.142 545.240 513.337 505.094 

Z tej ilości przypada na: 

naftę . 23.079 — 189 195.132 169.795 161.322 164.947 
benzynę . 7.946 211 79.509 81.038 13.976 68.267 
olej gazowy 12.970 +- 1.109 130.921 97.725 93.673 83.087 
parafinę . 3.396 — 324 32.937 21.602 21.043 23.098 
oleje smarowe 1.379 — 2.375 82 438 104.012 08.937 83.045 
wazelinę 34 -— 2 224 240 *LYŚ 300 
asfalt, koks 3.641 + 215 24.076 19,332 12.586 17.749 
Świece * 48 —- 12 420 1.098 351 1.105 
smary stałe 266 — 2 1.04] 1.223 162 510 
półprodukty 7.043 -+ 904 53.544 43.175 43.430 62.386 

5 Rozchód produktów naftowych. 

a) na wewnętrzne zapotrzebowanie . 33.057 -- 4,682 217.151 208.336 150.678 166.608 
b) wywieziono zagrańicę . 38.073 — 2.519 383.544 215.017 332.723 260.905 

Razem 72.330 <> 2.403 600.695 483.353 489.401 457.513 

6 Z wywiezionych zagranicę produ- 
któw naftowych przypada na: 

a) Austrję niemiecką 3.288 — 164 40.674 27.412 |. 44.004 30.898 
Czechosłowację . 11.802 -- 1.074 88.533 00.519 106.526 70.441 
Gdańsk . 11.849 — 3.756 165.861 53.463 53.879 32.072 
Francję . 1.073 — 848 11.623 3.625 5.510 3.819 
Szwajcarję . 3.853 +- 944 29.324 22.904 18.122 13.842 
Niemcy . 3.185 -+' 188 18.065 64.413 82.001 74.487 
Węgry 1.129 + 296 7.400 4.672 15.383 15.305 
Inne kraje . PoS 6d 2.494 —.- 253 21.974 7:919 7.298 5.041 

PEB CY, BOWEN GA ACZ Cs GR 10.798 —. "818 93.647 56.149 78.973 53.150 
benzynę 6.807 —— +. 92 63.164 56.683 65.014 53 106 
oleje gazowe . 10.204 -— "ZMIB 122.160 66.039 69.898 57.396 

„. Smarowe 4.213 + 231 46.575 48.802 58.790 49,783 
produkty inne 6.561 + 878 57.998 47,344 60.048 47.380 

(iwaga: liczba robotników jest podana według stanu z końcem miesiąca. 

Wyd.: Krajowe Towarzystwo Naftowe. Odp. Redaktor: Dr. Stanisław Schadtzel. 
Wykonano w „Drukarni Lwowskiej” we Lwowie, ul. Kopernika 11. — Telefon 8-31. 
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KONCERN 
NAFTOWY £. 

NAFTOWY PRZEM OPOLSKI 
PARYŻ LWÓW WARSZAWA 

89 Boulevard Hausmann BATOREGO 2. Senatotska 42. 

Kopalnie : 57Y757w Tustanowice, Popiele, Rypne, Kosmacz, Słoboda Rungurska, P Pasieczna, Kobylany, Perehińsko, Krościeńko, Męcinka etc, 
= a u Borysław, Tustanowice, Mrażnica, Schodnica, Pereprostyna, Wielopole 

Tłocznie: ho>,. 
= = au W POLSCE: Trzebinia, Drohobycz, Peczeniżyn. 

Rafinerje W CZECHOSŁÓWACJI: Maehrisch Schoenberg (Sumperk.) 

ORGANIZACJE SPRZEDAŻY w Polsce: „OLEUNI” Tow. z ogr. por., Centrala, Lwów, Batorego 26. 
Składy: Biała Podlaska. Białystok, Bielsko, Brody, Brześć n. Bugiem, Bydgoszcz, Chełm, Chrzanów, Często- 

chowa, Drohobycz, Grodno, Grudziądz, Jędrzejów, Kalisz, Kielce, Kołomyja, Kraków, Lida, Lublin, 
Lwów. Łomża, Łowicz, Łódź, Łuków, Miechów, Peczeniżyn, Pińsk, Piotrków, Poznań, Przemyśl, Rejowiec, Równe, Sosno- 

wiec, Stryj, Tarnopol, Tomaszów Mazowiecki, Warszawa, Wilno, Włocławek, Włoszczowa, Zamość, Złoczów. u "m 

R rezentacie: " Niemczech: „/A M I A G* Sp. Akc. Berlin, IV. W. Scbifbauerddmm 56. 
eP J we Francji: „PREM I ER'* Pactyż, 30) tue Grammont. 

inne kraje Europy: „GAL LIA* Sp' Akc. Wiedeń I, Renngasse 6. 

KOKO KKK KKKKR 

KD 

X X X X ó X Ń 
Tow. Akc. Fabryk Budowy Transmisji, Maszyn i Odlewni Żelaza 

„J. J 5 HH N* w Łodzi 
buduje jako do rygów wiertniczych z przekładnią 
specjalność : WYCIĄGI (hasple) zębatą z zębami podwójnie śrubowemi 

NOŁI ZĘBATE KOTŁY Sttebel'a, 
czołowe 1 StożkOWe oryginalne do 
z zębami obro- 
bionemi na spe- OgIzewaln 
cjalnych auto- centralnych. 

matach. 

P EDNIE RaNsmsjE) 
TOKARKI szybkotnące, WIERTARKI kolumnowe. 

w>ASNE BIURA SPRZEDAŻY: Ne 14. 
we LWOWIE w WARSZAWIE wKRAKOWIE w POZNANIU w KATOWICACH 
Zyblikiewicza 39 Al. Jerozolimska 51 Basztowa 24 Cieszkowskiego 8 Batorego 4 

w LUBLINIE posTAwA ZE SKŁADÓW LUB W TERMINACH KRÓTKICH, W GDANSKU Krak. Przedm. 58. Schiisseldamm 62. 

Taak mako | 

CHF "O" | na 44„ó "um" 

gm 



Zeszyłj „PRZEMYSŁ NAFTOWY” POGSŁEJA 
Ć | 

=) OJOANĘSSKOWAAAAEWJAZ AENEON NAOKO AA PNA AJJ AAAA zest 

| Gwarectwo „HRABIA RENARD* |: | Kopalnia węgla i Zakłady Przemysłowe w Sosnowcu. | - 
= ["""""T] Oddział: Walcownia rur i żelaza | = 

b = m Rury bez szwu czarne ocynkowa- Rury spawane od Js do (1'/:'). = 
Ż > ne ze stali Siemens-Martin, wyra- R SE PRO = 

| = bianej przez Tow. Huta Bankowa. ury spawane z mufami, lub kołnierzami, = 
| == nagwintow. na przewody gazowe. Mufy — <E 
ŚL AŻ Rury żelazne wyciągane na gorąco i zimno Gwinty długie — Łuki. Żelazo ciągnione EE 

EŻ do rozmaitego. użytku. Rury z kołnierzami okrągłe i sześciokątne. — Natychmiastowa = 
= stałemi i richomemi na przewody parowe, dostawa rur normalnych wszelkich wymia- = 

i = powietrzne i gazowe. — Rury gładkie i fa- rów. — Termin dostawy rur specjalnych = 
ŻĘ sonowe do kotłów, parowozów, traktorów. po porozumieniu. — Odlewy żelazne. — = 
= — Rury Fielda, Rury pompowe, Rury wier- Ę 
= tnicze, Rury studzienne o grubych ścian- i = 
= kach do przewodów hydraulicznych, Rury Składy w Warszawie: Żelazna 59 — 
Ę posadzkowe. Telefon 53-88 Telefon 53-88 = 
= KE Specjalność : Rury o cienkich ściankach do cukrowni i aparatów — 

| = dystylącyjnych. Wężownice wszelkich kształtów i wymiarów. = 

= ) "safn. Inż. A. de ROSSET, Warszawa, Foksal 11, lub Wilcza 29a, tel. 272-56.. = | -| Del$tawi(ielE: ArroNi BERNKARD, Poznań, Wielkie Garbary 18, tel. 12:59 = = ANTONI BERNHARD, Łódź, Mndrzeja 7, tel. 9-01 Ne 11 => 
EŻ JULJAN BONK, Lwów, Sapiehy 26, tel. 12-80. => 
AŻ | Inż. ZYGMUNT MEHL, Kraków, ui. 'Straszewskiego 5, tel. 43-19. s=ć 

| = inż. JERZY Pobóg- KRASNODĘBSKI, Katowice, Młyńska 5, tel. 22-03. EE 

i = TAT J | NI INN q | "mm jj | NI [I TAN s 

«> 0) mm [MAKAK NOAA ANNANANYNAANWAWAPAWOWAAZH IIMABBPDPPPPDNGG 
cam NET LEIE WABZAISOK 

f OOSIOWIECKICH FARNY UB I ELITA TOWARZYSTW i 
| | Sp. Ak. w SOSNOWCU 

Zarząd Główny i Biuro sprzedaży: WARSZAWA, MAZOWIECKA 7. — Tel. 51-61. 

i Zakłady w Sosnowcu i Zawierciu wytwarzają: I 

Rury bez szwu i spawane do gazu i wody, czarne i ocynkowane, łączniki do nich, rury do 
kotłów różnych systemów, cienkościenne do wyrobu mebli, rowerów, „aeroplanów, różnych 

aparatów do kanalizacji wzamian lanych, parowozowe i inne. 

| ń Wężownice z rur bez szwu wszelkich ksztal- Złącza 1 podkładki do szyn normalnych 
| | tów i wymiarów. - qlekkich. 

| M 

Słupy rurowe do lamp łukowych, tramwa- Szyny lekkich typów. 
jów, telefonów i telegrafu. Wały stalowe. 

Blachy żelazne i stalowe. Walcówkę do wyrobu gwoździ i drutu, 

Beczki stalowe do. płynów pomalowane Żelazo do wyrobu podkowiaków (huinali). 
i ocynkowane. Żelazo na nity i śruby. 

Kloce (bloki) stalowe i żelazne z pieców Żerdzie wiertnicze i druty pompowe. 
„Siemens-Martin*. Lemiesze i odkładnie do pługów. 

Żelazo handlowe wszelkich fasonów i stal. Odlewy stalowe. 
Żelazo do wyrobu podków. Stal specjalna z elektrycznych pieców. 

i I 



Przedstawicielstwo i składy dla zagłębia naftowego: 

| CARL ENKE «. :0.o, SCHKEU 

„PRZEMYSŁ NAFTrTOowyY” 

EKSHAUSTORY 
Maszyny specjalne dla ssania 
i zgęszczania gazów ziemnych. 

JULIUSZ EIFERMANN, 
Drohcbycz - Borysław. 

Zeszyt 3 

DITŹ « Lipska 50 

Rafinerję nafty w Uistrzykach dolnych. 

Warszawa: H. ć L, Prywes, Królewska 45. 
Wały Zygmunta Fingusta Nr. 1. 
L. Jacobi przy stacji Grabowo. 

SPÓŁKA AKCYJNA FANTO 
CENTRALNY ZARZĄD w WARSZAWIE, UL. WIEJSKA Ne 14. 

Zarząd kopalń w Borysławiu. 
Telefony: 10, 114, 206, 400-436. 

Posiada kopalnie naftowe w Borysławiu, Tustanowicach, Mraźnicy i Bitkowie. 
Telefon Nr. 2. 

Biura Sprzedaży i składy komisowe. 

Grudziądz: Heinke i Majewski, 
Łódź Ch. i L. Mincberg, Konstantynowska 74. 

Droga Łąkowa Nc. 11. 
Białystok: 1. Zelikowicz i Syn, Częstochowska 1. 

»Petroleume Sp, z ogr. odp. Bielsk Podlaski : Gdal Kleszczelski. 
F. i Sz. Janiccy, Głębokie: M. Perewozkin. Włodawa: J. Honigman i Cb. Mandelbaum. Końskie: F. Andrusiewicz. Przemyśl: 
Mickiewicza Nr. 10, Radymno; Micbał Amster, Sochaczew: Stowarzyszenie Budowlane »Jedność« Sp. z ogr. odp. w Sochaczewie, Zelwa: 

Wilno: J. Krywiski, Kwasielna Nr. 11. 

Kutno: Cb. Cabn. 
Łomza: L. Jacobi, Rządowa Nr. 16. 

Grodno: Zelikowicz i Syn. Jagiellońska 44. 

FAbram Werebord i Hirsz Blacher w Zelwie. Równe: Efim Efrus, Równe Hallera Nr. 3. 

Telefony : 112-30, 247-66, 2750-44, 288-73. 

Zarząd rafinerji Ustrzyki dolne pow. Lisko. 

No 6 

Sprzedaje własnego wyrobu przetwory ropne, benzynę, naitę, olej gazowy, 
oleje maszynowe we wszystkich gatunkach, parafinę, asfalt i t. p. 

Poznań: Stanisław Majewski 
Ostrołęka: 

Biała Podlaska: 
Krasne: Usza: J. Gordon. Łyntupy: 

Michał Fimstet, 

OOOO YO YW O O YO YYYY YYYY YO W YO O YYY WY OOO 
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LANE KARPICKE I 
OOO O YO PO O AO OPP TPP OT OPP OP PTOP OT OPT DKPAANAOHHHOOOOOOHOAOOO 

OWARZÓTWO IICUĄ dawniej BERGHEIM %£ MAC GARVEY. 

a) w dziale budowy maszyn: maszyny pa- 
rowe dla celów wiertnictwa, parowe wyciągi tło- 
kowe, wyciągi tłokowe z napędem elektrycznym 
i motorami spalinowymi, pompy parowe, pompy 
transmisyjne i t. p. 

b) w dziale kopalnianym: kompletne urzą- 
dzenia wiertnicze wszelkich systemów, żurawie 
wiertnicze polsko - kanadyjskie, pensylwańskie, 
płuczkowo-udarowe, „Rotary, kombinowane, żu- 
rawie wiertnicze przewoźne, wszelkie narzędzia, 
przybory, maszyny i aparaty, wchodzące w zakres 

„techniki głębokich wierceń, wszelkie urządzenia 
pompowe grupowe i pojedyncze, oraz przybory 

do pompowania. 

FABRYKA MASZYN i NARZĘDZI WIERTNICZYCH 
Tustanowice — Glinik Marjampolski — Boryslaw 

BE | dostarcza z własnej produkcji: I 
c) w dziale rafineryjnym : wszelkie maszyny, 

aparaty, przybory, prasy ssączkowe, płyty i ramy 
do tychże i t. p. 

d) w dziale odlewniczym: wszelkie odlewy 
żeliwne do 5.000 kg, odlewy mosiężne, surowe 
i obrobione. 

e) w dziale konstrukcyjnym: wszelkie kon- 
strukcje żelazne, zbiornice, żel. tanki, suwnice itp. 

f) w dziale ogólnym: beczki żelazne, samo- 
rodnie spawane, o pojemności 200 litrów, z blachy 
czarnej oraz pocynkowanej, kuźnie polowe, ogniska 
kuzienne 1 formy ogniowę, imadła równo egłe, pal- 
niki i urządzenia do opału płynnego i gazowego, 
wszelkie wyroby kute (żelazne i stalowe) w stanie 
surowym wzgl. kompletnie obrobione. 

Wykonujemy również wszelkie naprawy maszyn i urządzeń wchodzących w zakres kopalnictwa i rafinerji nafty. 
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