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Koncentracja w Przemyśle Naftowym. 

W Przemyśle naitowym dokonana została w mie- 
a dlą RR bieżącym doniosła w swych skutkach, 
-Eltrągj nWienią przemysłu nader pożądana kon- 
Cuski 0h szczególności objęta została przez fran- 
Spółek „„. "1 Naftowy „Premier* większość akcyj 
LOStający cyjnych : „Karpatyć, „Nafta* i „Fanto*, po- 
Wiedeńs ic] dotychczas pod wpływem kapitałów 
Został pk skutkiem powyższych tranzakcyj objęte 
biors skł.g!SPMCEMN Naitowy „Premier* przedsię- 
zakładów +, dalące się z kopalń naftowych, rafineryj, 
Sztątó oczniowo-magazynowych, fabryk i war- 
żącyj h Tozyn I narzędzi wiertniczych, oraz organi- 
„Premier owych, reprezentujacych z zakładami przez 
ro Poprzednio już posiadanemi, produkcję 
około go JSokości około 2.400 cystern, gazoliny 
Przeróbkowej lh oraz ośm rafineryj o zdolności 

a > 3.600 wagonów miesięcznie. 
alinerje olską posiada nowa grupa dwie czynne 

Czechosło, słowacji, kopalnie nafty w Gódnier 
nie kaz z produkcją około 200 cystern 

» SS ną czynną ratinerję w Austrji, jedną 
Ę Wiedniu. ” Oraz organizację eksportową „Nova* 

I . 
NE koncentracja dokonana została w okre- 

a st ĘE *mysłu naitowego nader niepomyślnym. 
"zęŚciowo nie ożył się szereg czynników od przemysłu 
do usunięcją 7 ŻNYch, częściowo zaś bardzo trudnych 
lącą w łęe; > Tozbieżność bowiem interesów, istnie- 
boz yt rozdrobnionych przedsiębiorstw nie 

aa ujednostajnienie i skoncentrowanie ich 
e w jasno określonym i zdecydo- 

laftowęgy > CZYN utrudniających uzdrowienie przemysłu 
"4 0d przemysłu zupełnie niezależnych, 

wymienić przedewszystkiem należy zaznaczający się 
od roku ubiegłego stopniowy spadek produkcji ropy 
surowej, przy równoczesnej niemożności odkrycia 
nowych i dostatecznie zasobnych złóż naftowych, 
których produkcja zastąpićby mogła skutecznie wy- 
czerpujące się zagłębie borysławskie. 

Obecna produkcja ropy surowej w wysokości 
około 67.000 cystern w r. 1927, nie wystarcza do 
pokrycia zapotrzebowania, względnie zdolności prze- 
róbkowej naszych rafineryj, obliczonej na 120 do 130 
tysięcy cystern rocznie, wskutek czego rafinerje te 
pracować muszą nieracjonalnie i nieekonomicznie, 
walcząc bezustannie z wysokiemi kosztami przeróbki. 

Równocześnie jednak produkcja ta przewyższa 
jeszcze poważnie zapotrzebowanie konsumpcji krajo- 
wej, tak, iż około 40 % wyrobionych w kraju pro- 
duktów naitowych zmuszeni jesteśmy wywozić po 
niskich stosunkowo cenach zagranicę, walcząc tamże 
z olbrzymiemi trustami amerykańskiemi, angielskiemi 
i rosyjskiemi, pracującemi w. warunkach znacznie 
korzystniejszych pod względem obfitości, łatwośc, 
i taniości tamtejszej produkcji, przeróbki i transportu 

W warunkach tych nie dały się już utrzymać 
stosunki istniejące dotychczas w polskim przemyśle 
naitowym, trudne bowiem warunki naturalnie naszych 
złóż naitowych, przy ogromnej ich głębokości, małej 
wydajności i wysokich kosztach wiercenia i wydo- 
bywania ropy, i opisane już nienormalne i wysokie 
koszty przeróbki w rafinerjach krajowych, uniemożli- 
wiały w zupełności zrównoważenie wydatków i do- 
chodów w szeregu przedsiębiorstw naftowych, do 
czego przyłączały się jeszcze wysokie stosunkowo 
koszty handlowe, spowodowane przerostem istnieją- 
cych dotychczas organizacyj i placówek handlowych, 
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oraz istnienie kosztownych zarządów i dyrekcyj cen- 
tralnych w każdem poszczególnem przedsiębiorstwie. 
| Omawiana właśnie koncentracja usuwa w spo- 
sób naturalny w połączonych obecnie przedsiębior- 
stwach, reprezentujących około 40% naszej produkcji 
i przeróbki ropy naftowej, — znaczną część opisanych 
wyżej trudności, i przyczynić się winna w wysokim 
stopniu do uzdrowienia i racjonalizacji naszego prze- 
mysłu naftowego. 

Przedewszystkiem więc zmniejszone zostaną 
w wysokim stopniu koszty zarządu centralnego, 
w miejsce bowiem czterech dyrekcyj centralnych, 
wraz z ogromnym a nieodzownym sztabem dyrekto- 
rów, urzędników i funkcjonarjuszy administracyjnych, 
komercjalnych, technicznych i księgowych — w Polsce, 
a częściowo także i zagranicą, — zarząd centralny 
objęty zostanie przez jedną tylko dyrekcję, przy rów- 
noczesnem związaniu i ustaleniu całej polityki i gospo- 
darki technicznej i finansowej. 

W dziale kopalnianym zmniejszone zostaną 
koszty zarządów lokalnych, ustalona zostanie gospo- 
darka terenowa i wiertnicza, i umożliwiony zostanie 
racjonalny i celowy rozkład wierceń w poszczególnych 
zagłębiach i na poszczególnych terenach, a w pier- 
wszym rzędzie najważniejszych obecnie prac pionier 
skich i poszukiwawczych. 

Równocześnie skoncentrować się winno przetła- 
czanie i magazynowanie ropy naftowej w połączonych 
obecnie zakładach tłoczniowo-magazynowych, przy 
racjonalnej rozbudowie i połączeniu sieci rurociągo- 
wych w najważniejszych zagłębiach naitowych. 

Nader poważna poprawa zajść również powinna 
w gospodarce gazowej w zagłębiu borysławskiem 
i bitkowskiem. Zdarzało się dotychczas niejednokrotnie, 
że przy rozdrobnieniu i rozrzuceniu poszczególnych 
kopalń, należących do różnorodnych przedsiębiorstw, 
szczególnie w Borysławiu, Tustanowicach i Mraźnicy, 
przetłaczać musiano gaz ziemny, służący do popędu 
urządzeń kopalnianych, na odległość wielu kilometrów, 
zwiększając w ten sposób koszty jego transportu 
i straty w rurociągach, przy równoczesnem uniemożli- 
wieniu jego poprzedniej przeróbki, względnie odga- 
zolinowania. 

Obecne połączenie kopalń pod jednym zarządem 
spowodować powinno znaczną poprawę, w tym naj- 
bardziej dotychczas zaniedbanym dziale naszej gospo- 
darki technicznej, i pozwolić na poważne oszczędności 
w gospodarce opałowej, na zmniejszenie strat, pod- 
niesienie przeróbki gazu i lepsze jego wyzyskanie. 

Przy pomocy dwóch nowoczesnych elektrowni, 
należących do koncernu naftowego „Premier*, w Bo- 
rysławiu dla okręgu Drohobyckiego i Brzezówce dla 
okręgu zacnodniego, przyspieszyć będzie można pełne 
wyzyskanie tych zakładów, przy równoczesnem 
zelektryfikowaniu wiertnictwa i eksploatacji ropy na 
kopalniach, należących do wszystkich połączonych 
przedsiębiorstw. 

Najbardziej, w dodatnich swych skutkach, do : 
niosłe wyniki osiągnąć będzie można, przez przepro- 
wadzoną obecnie koncentrację, w gospodarce raline- 
ryjnej nowego powiększonego koncernu. Przedc- 
wszystkrem obniżone zostaną w wysokim stopniu 
koszty przeróbki ropy, wskutek skupienia jej w naj- 
bardziej nowoczesnych i pod względem technicznym, 
najlepiej urządzonych rafinerjach, przy pełnem wyzy- 

14" 

skaniu zdolności przeróbkowej każdego | a 
utrzymanego zakładu. Przeróbka poszczególnyć „ach, 
tunków ropy umiejscowiona być winna w. rafiner] — 
do przeróbki danego gatunku ropy, najlepiej P. 
sowanych, a rozporządzając rafinerjami rozłoż dnia 
na całej przestrzeni Podkarpacia, łącznie Z ZACH gą: 

ż od ich 

położenia geograficznego w stosunku do Ź! 
rowca (kopalń naftowych), źródeł opału 
gazu i węgla) oraz krajowych i zagranicznych "y" 
zbytu. 

Racjonalizacja prrzeróbki rafineryjnej W. 
zapewne unieruchomienie niektórych mniej SPIE kakt 
pracujących, lub gorzej urządzonych zakładów: 4547 
ten będzie jednak najzupełniej gospodarczo UZ 
dniony. 0 

Przechodząc do omówienia działu handlowe8 
naszego przemysłu naftowego, stwierdzić należy I 7e- 
nież istnienie nadmiaru placówek handlowych 
regu miejscowości w kraju, oraz niezupełne 
skoordynowanie akcji eksportowej części nasz) 
przedsiębiorstw naftowych, — wywołane nien bie” 
przeprowadzoną organizacją rynku krajowego» ro7 
żnością interesów i niezdrową konkurencją. 

Przeprowadzone obecnie połączenie 6 
poważnych przedsiębiorstw pod wspólnym zarzą m 
Koncernu „Premier*, przyczynić się powinno i 14 
także polu do uzdrowienia tych stosunków, do le la- 
organizacji rynku i ograniczenia zbędnej ilośc! ań 
cówek, a co za tem idzie do obniżenia kosztów 
dlowych. nA 

W całości więc przyczynić się winna omawie 
koncentracja do znacznego usprawnienia połączony 5 
przedsiębiorstw, zracjonalizowania ich produkcji ! P cji 
róbki, a w końcu do obniżenia kosztów pro 
przy równoczesnem umożliwieniu i ułatwieniu 
prowadzenia celowego planu gospodarczego. jast Ujemnym wynikiem koncentracji będzie natomić | 
dla pracowników naftowych znaczna w niektory „6 
działach redukcja ilości zatrudnionego dotyche” > 
personelu urzędniczego, i w stopniu mniejszy” ane 
cowników fizycznych. Skargi i rezolucje popić ony 
przez Związki Zawodowe, zrozumiałe zresztą Z str 
pracowników zagrożonych utratą zarobku, MIE "ty 
prawdopodobnie mogły powstrzymać konieczj 
i gospodarczo najzupełniej uzasadnionych redu dzie 
żadne bowiem przedsiębiorstwo nie jest i mić bę ilo= 
w możności utrzymywania zbędnej, nadliczbowe! r0- 
ści pesonelu urzędniczego i robotniczego, ! nie ko” 
duktywnego powiększania w ten sposób SWYĆ ie- 
sztów — bez równoczesnego narażenia na niebezE e 
czeństwo swych najżywotniejszych interesów, 4 na 
zagrożenie swego istnienia. 

. . LĄ 4 1 07 Pozostaje jeszcze do omówieniau stosunek U ów 
rzonego obecnie koncernu do polskich inter" ię 
państwowych i do 'pozostałej części przemystu 
towego. 

przedsiębiorstwa „Karpaty * Powiększony 0 « repre" 
„Fantoś i „Nafta Koncern Naftowy „Premier 
zentować odtąd będzie — jak już wyżej powiedzian vy | 
około 429/, produkcji naftowej w Polsce. Narod „ję 
stan posiadania w przemyśle naftowym nie 0 ni > 
wskutek omawianej koncentracji żadnej odmiany» "isię” 
nili się natomiast zagraniczni właściciele prze 

ków - 

jeszczĆ 

ależyc!ć - 

ju prze . 

BO 
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i częś owe miejsce bowiem kapitału wiedeńskiego 
w rek: mięszanego, przedsiębiorstwa te znalazły 

Znanych <Kach kapitału francuskiego, niezależnego od 
Światowych trustów naftowych. 

łości I takie koncernu „Premier* znajduje się w ca- 
tak w ce aj; nie tylko formalnie, w Polsce i leży 
kach w Arali, jak też i w dyrekcjach lokalnych w rę- 

Jiącznie polskich. 

Uwydatnił, "CZ dasowa polityka gospodarcza koncernu 
Mwestycyj SIĘ szeregiem poważnych i pożytecznych 
zwiększcn jak budowa elektrowni w Brzezówce, 
stemów 4 działalność wiertnicza, modernizacja sy- 

wiertniczych i t. p. 
scnie więc, oceniając objektywnie dotychcza- 

kiwać piałalność koncernu i jego kierownictwa, ocze- 
Ugrupowanie jego przyszłej działalności w nowem 
Padków, lu, bez przedwczesnego uprzedzenia wy- 

bilizacy suereSie Państwa leży przedewszystkiem sta- 
jowe; „oSUulków także i w tej gałęzi wytwórczości 

lizącj A tórą reprezentuje przemysł naftowy. Stabi- 
4 osiągnąć będzie można po przeprowadzo- 

oncentracji, prawdopodobnie łatwiej, niż 
ie mn Póprzednim, w grę bowiem wchodzić tu 

reprezen €jSZa niż dotychczas rozbieżność interesów, 
Przedsiębi gp) Ch poprzednio przez cztery różne 
Jej koszta, STWA: Powiększenie produkcji, obniżenie 
S „W, I zwiększenie zdolności eksportowej, po- 

Winno równolegle w interesie Państwa 
ćg0 przedsiębiorstwa. 

cernu gy staje jeszcze kwestja stosunku nowego kon- 
cadej reszty przemysłu naftowego. 

własn Producentów ralinerów, rozporządzających 
Produkcją ropy surowej, wymienić tu należy, 

okresje p 

Omąwian 

w porządku wysokości produkcji firmy „Limanowa*, 
„Galicja*, „,Standard-Nobel* i „Gazy*, z rafineryj zaś 
czystych, zaopatrujących się w ropę surową z obcej 
produkcji, Państwową Fabrykę Olejów Mineralnych 
„Polmin*, „Vacuum* i „Jasło*, aw końcu szereg przed- 
siębiorstw kopalnianych średnich i drobnych, repre- 
zentujących łącznie około 1200 do 1300 cystern pro- 
dukcji ropy surowej miesięcznie. Pozostaje jeszcze 
szereg drobnych rafineryj, nie odgrywających poważ- 
niejszej roli w całokształcie naszego przemysłu. 

Kapitał polski zainteresowany jest bezpośrednio 
w grupie „rałineryjnej* tylko w „Polminie* i w sze- 
regu rafineryj drobnych, w grupie zaś kopalnianej 
w szeregu średnich i drobnych przedsiębiorstw. Inte- 
resy kapitału zagranicznego, pracującego w polskim 
przemyśle naftowym, a w szczególności w grupie ko- 
palniano-rafineryjnej nie kolidują zasadniczo z intere- 
sami Polminu i mniejszych przedsiębiorstw kopalnia- 
nych, tak polskich, jak i zagranicznych, a możliwe 
niekiedy drobniejsze rozbieżności, dadzą się przy do- 
brej woli obu stron i w dobrze zrozumianym wspól- 
nym interesie, bez trudności usunąć, a przeprowa- 
dzona obecnie koncentracja, powinna bezwarunkowo 
porozumienie takie ułatwić i przyspieszyć. 

Niewątpliwie stanowić może samo istnienie w da- 
nej gałęzi przemysłu jednego ogromnego i potężnego 
przedsiębiorstwa, — niebezpieczeństwo dla innych 
przedsiębiorstw słabszych i rozdrobnionych, — Rząd 
jednak posiada właśnie w przemyśle naftowym oprócz 
zwyczajnych, przysługujących mu uprawnień i śro- 
dków, tak potężny instrument gospodarczy, jaką jest 
największa w Polsce rafinerja naftowa „Polmin*, że 
wszelkie podnoszone w tym wypadku obawy uważać 
można za zupełnie nieuzasadnione. 

Inż, 
„——QOMAN_M. WALIGÓRA tugej 

Taham Post Moera Enim Nederlandsch Indie Sumatra. 
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zabijanie silnych gazów 
ciężką płuczką. 

(Dokończenie). 
p płuczką ż 

ź Ot Ooru 
Ń napełnienie otworu wiertniczego ciężką 
*EŚmy zabezpieczeni przed wyrzuceniem jej 
natychmiast po dowierceniu gazów. Zabez- 

ażdą ci żka jest, lub może się okazać nietrwałe. 
WISkoz <zka płuczka jest gęściejsza t. zn. ma większą 
błuczce dz; łwody i płuczki normalnej. W rzadkiej 
Jednakże Anie gazu wyraża się przez „gotowanie*, 
JEst prz SAZ nie zawiesza się w niej trwale. Inaczej 
W niezmieyy SZkiej płuczce*. Gaz przenika do niej 
W niej wa uć drobnych kropelkach, „zawieszając" się 
Zmniejsza; 6. Zmniejszając jej cieżar gał., ale nie S . płuczy zając Jej gęstości, tak, że dalsze obciążenie 

43 domieszką jest bardzo utrudnione, gdyż 
wiskozę, uniemożliwia pracę pomp, za . J J 

w kłądy 4 dalsze zawieszanie się gazu. Znane są przy- 
, Z A. Baz po kill płuczka o c. g. 1.6 przez „zawiesiny* 

aledwie h u dniach wiercenia i cyrkulowania miała 
"8. 1.0, a nawet mniej. 

Najprostszem ale i najdroższem wyjściem w tym 
wypadku jest zastąpienie zgazowanej „cieżkiej pluczki* 
świeżą 1 wylanie starej. Irudno jednak wylewać 10 
czy 20 tysięcy kilogramów barytu i dlatego można 
się ostatecznie uciec do półśrodków. Część gazu 
można usunąć, a przez to c. g. płuczki podnieść, 
przetłacząc ją z jednego zbiornika do drugiego i zao- 
patrzywszy końce rur ściągniętemi wylotami, tak, aby 
płuczka wypływała silnym, lecz rozstrzelonym stru- 
mieniem. Jeśli ponadto będziemy mięszali płyn tym 
strumieniem, to przyspieszymy Oczyszczenie płuczki 
z gazu. Dodając jeszcze rzadkiej płuczki lub wody 
i mieszając ją starannie z zgazowaną, pozbędziemy 
się znowu części gazu. Następnie podniesiemy c. g. 
przez dodanie kilku worków barytu, aż uzyskamy po- 
nownie pożądany cięż. gat. 

Zauważyć przy tem należy, że im bardziej prze- 
waża ciśnienie hydrostatyczne nad ciśniem wewnątrz 
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pokładu, tem wolniej postępuje proces zgazowania 
płuczki. 

Z tego, co wyżej powiedziano o gazie i płuczce 
wynika, iż robiąc ciężką płuczką należy się starać, 
aby osiągnąć jaknajwiększy ciężar gat. przy, o ile 
możności, najmniejszej wiskozie płynu. 

Za zasadę należy przyjąć, iż daleko łatwiej jest 
utrzymać gazy w ich złożu, gdy przed ich dowierce- 
niem przedsięwzięto powyżej podane środki ostroż- 
ności, aniżeli opanowanie gazów wówczas, gdy zdołały 
„przedrzeć” się i wyrzucić płuczkę normalną. Postęp 
wiercenia w pokładzie gazowym i poniżej, będzie nie- 
wątpliwie wolniejszy wobec konieczności usuwania 
oazu z ciężkiej płuczki co kilka dni. 

Przejdźmy teraz do sposobu opanowania gazów 
w szybie, w którym przez brak odpowiednich przygo- 
towań, gaz zdołał się „przedrzeć* i w wielkich ilOś- 
ciach, sięgających setek m* na minutę, uchodzi wolno 
w powietrze. 

O ile w czasie wybuchu znajdował się w otwo- 
rze przewód wiertniczy do płuczkowego wiercenia, 
należy próbować pompować ciężką płuczkę do otworu 
przez przewód, Przy systemie „Rotary” mając pompy, 
których zdolność przepompowania wynosi l'/s m* 
płynu na minutę, stosunkowo łatwo udaje się opano- 
wać wybuch, gdyż przekrój rur rotacyjnych jest wielki 
i nie występują zbyt wielkie opory wewnątrz prze- 
wodu. Przy płuczce udarowej mającej przewody O ma- 
łym przekroju od 1'»” do 2” sprawa ta jest trudniejsza. 
Mały przekrój przewodu oraz jego długość powodują 
znaczne opory, przez co poważnie ogranicza się ilość 
wpompowanego płynu tak, że zdolność udźwigowa 
gazu znacznie ją przewyższa, to znaczy, że gaz jest 
zdolny wyrzucić większą ilość płynu, aniżeli można 
g0 wpompować. 

Zagadnienie opanowania gazu jest wówczas takie 
same jak gdyby gaz został nawiercony metodą suchą. 

Z góry należy stwierdzić, że lekkomyślnością 
jest wiercenie w terenach gazowych nie przedsiębio- 
rąc pewnych środków ostrożności, bez względu na 
metodę wiercenia. 

Pierwszym i podstawowym zabezpieczeniem jest 
zaopatrzenie wierzchu rur wiertniczych, kranem wyso- 
kiego ciśnienia o przekroju tym samym lub większym 
niż rury. Jeśli rury „prowadzi” się za świdrem wówczas 
także przestrzeń między rurami „postawionemi* 
a „prowadzonemi* musi być w niezawodny sposób 
uszczelniona. 

Łącznik z lanej stali między rurami a głównym 
kranem ma z boku dwa otwory 3” lub 4”, do któ- 
rych przykręca się: grubościenne niple, a do nich 
krany wysokiego ciśnienia. Jeden z tych otworów 
połączony jest do separatora, od drugiego zaś pro- 
wadzi rurociąg 4—8”, kierujący gaz 60—100 mtr. od 
szybu. Jestto tak zw. „brand line*, Z chwilą nawier- 
cenia suchych gazów, zamyka się kran główny i kran 
do separatora, puszczając gaz do rurociągu „pożaro- 
wego* i spalając go tam, tak aby wszelkie prace 
przygotowawcze, celem opanowania i „zabicia* gazu 
odbyć się mogły bezpiecznie i bez obawy pożaru 
w szybie, lub eksplozji gazów na terenie. 

Gdy w czasie dowiercenie gazów, znajdował się 
w otworze przyrząd wiertniczy, należy starać się go 

LJ 

wyciągnąć. Jeśli z powodu wielkiej ilości gazów BE 
nić tego nie można wówczas trzeba odkręcić wierzć ( 
żerdź, aby umożliwić zamknięcie kranu główne” 
i mieć choć w części możność opanowania, a JUŻ 
najmniej kontrolowania gazu. 

Gdy prace posunęły się tak daleko, ŹĆ a: 
ołówny jest zamknięty, a gaz pod naszą kontrolą SPL. 
się na końcu rurociągu pożarowego, przystępuje 
do przygotowań celem zabicia gazu. lam gdzić bić 
ma płuczki i pomp, trzeba pompy zmontować i Za0 
płuczkę, mieszając wodę z iłem, a następnie obciąży 
ją barytem. Równocześnie bada się ostrożnie ciśnie 
gazów, przymykając kran od rurociągu pożatot ci 
Gdy już namieszano dosyć ciężkiej płuczki (conajim j 
dwukrotną pojemnnść otworu wiertn.) łączy SI£ m. 
ciąg prowadzący do separatora z pompami 1 I ZP 
czyna tłoczenie do otworu, równocześnie Za 0, 
się gaz przymykając kran od rurociągu pożarowe5 | 
tak, aby ciśnienie wewnątrz rur wzrosło do j 
Teraz dławienie ogranicza ilość wypływającego 5, 
i unika wyrzucania wpompowanego płynu, cho 
zawsze część płuczki gaz zdoła wyrzucić. DO Ea 
tej potrzeba dwóch silnych pomp, z których ka 2, 
może przetłoczyć l m* w minucie. Przed 102PO 6, 
ciem „zabijania* gazu należy pompy troskliwie zba dyż 
aby się upewnić, że będą pracować bez zarzutu. 8-7 
każda strata czasu w ciągu tej pracy, jest "9 
znaczna z wyrzuceniem wpompowanego JUZ 
i rozpoczęciem całego zabiegu na nowo. 
napełniania otworu ciśnienie na manometrze I 
pożarowego spada i w miarę tego należy kran 
przymykać. O ile jednak wychodzi sam gaź „4 
płuczki można zaniechać dalszego dławienia. Gdy "A 
gaz przestał wychodzić przez rurociąg pożarowy; kę 
to dowodem pomyślnego zabiegu, jednakże Pai 
ciężką należy tłoczyć dalej, aż do napełnienie otw ę- 
Następnie można podjąć dalsze prace, celem pos 
bienia otworu. 

Tam gdzie „prowadzi* się rury za świdre”: 
wskazanem jest, aby w poprzednio „postawionej. . fi 
rur znajdował się z boku otwór 2—4”. Najlepić) Bać 
to będzie dobrze przynitowana, a następnie autog eo. 
przylutowana flansza. Do niej przykręca się 8 rzą” 
Ścienny nipel i kran wysokiego ciśnienia. Takie ZK 
dzenie pozwala na napełnianie otworu ciężką WE 
w przestrzeni po za rurami, jeśli próba napełn! 
otworu przez przewód wiertniczy się nie udała. 

Ć 
Trudno w szczupłych ramach artykułu wd 

się w wszystkie szczegóły, sądzę nawet, że niniej”. 
artykuł jest nimi zbyt przeładowany, kierowałem wie 
bowiem tą myślą, że praktyka wiertnicza U nas nof- 
względnie mało o zastosowaniu płuczki zarówno j- 
malnej, jak i obciążonej i starałem się możliwie 
jaśniej tę rzecz ująć. 

Uważam to tembardziej za wskazane, że s, 
wątpliwie w krótkim czasie rozpoczną się 1! inte - 
wniejsze wiercenia poszukiwawcze, które dadzą P 
myślny rezultat. 

Znajomość procesu „zabijania gazu p 
też może na terenie poszukiwawczym do opat". „ni 
nieprzewidzianie wielkiej produkcji ropy, a 

zna. przetransportować ani zamagazynować nie mo 

Że 
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Spawanie w przemyśle naftowym. 
W w Żadnej dziedzinie naszego przemysłu spa- 

anie lie znajduje tak szerokiego pola do za- 
jak na kopalniach i rafinerjach nafty. 
] długości sieci rurociągów, ogromne 

cyjne, q Anagazynowania ropy, instalacje dystyla- 
"(1 Ozlębiania i t. p., najtaniej i najłatwiej dają 

W niedł „ywać zapomocą spawania. Niezawodnie 
„JSIM cząsie spawanie będzie uważane za naj- 

SOowanią, 
ESkończone 

Iniki do 

Ę wyko! 
bardzi 
chowyj Normalny sposób budowy instalacji do prze- 

» Iozprowadzania i przeróbki ropy i gazu. 
a do solidności połączeń spawanych mo- 

Stać na przeszkodzie całkowitemu opano- 
Przez palnik tej dziedziny. 

wania 
jA ak zaufani 

ledynie waniu 

621,36 (665) 
(1080 słów) 

ciągi i zbiorniki, to wypróbowanie ich po spawaniu 
ciśnieniem hydraulicznem nie przedstawia zwykle 
trudności. 

Dużo pracy i pieniędzy poświęcono badaniom, 
które doprowadziły do współczesnych udoskonalo- 
nych sposobów rafinowania ropy i wydobywania jak- 
największej ilości lekkich cennych produktów. Tymcza- 
sem na magazynowaniu w zbiornikach nitowanych 
tracono często większy procent tych produktów, niż 
można było osiągnąć przez ulepszenie metody ich 
otrzymywania. £ powodu kolejnego nagrzewania i o- 
ziębiania zbiornik „oddycha* parując intenzywnie po- 
przez nieszczelności w górnej pokrywie. Ta strata 
na lekkich cennych produktach jest dotkliwsza, niż 

widzialna strata w postaci płynu przez 

| PORZE ż: m Ch CJE 
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Rys. 1. 
Widok rafinerji nafty. 

Zbiorniki, rurociągi i wieża spawane acetylenem. 

ś KAKOES EZM Aa 
PRASIE AARIROSGREH" = += 

— nieszczelności, nieuniknione w kon- 
strukcjach nitowanych. 

Oczywiście jedynym sposobem 
uniknięcia strat jest budowa zbiorni- 
ków spawanych. Przy zbiornikach 
większych niż 30X10m spawanie ró- 
wnież części walcowej zbiornika przy 
pomocy palnika napotyka na wielkie 
trudności montażowe i w tym wy- 
padku raczej spawanie elektryczne 
znajduje większe zastosowanie, ale 
dno i pokrywa górna wykonywa się 
palnikiem bez trudności. 

Koszt ' spawanego zbiornika 
rychło się amortyzuje przez zmniej- 
szenie strat na cennym materjale, 
dzięki absolutnej szczelności ścian 
zbiornika. 

Łączenie rurociągów palnikiem 
acetylenowym jest bardzo rozpow- 
szechnione. Trzeba zaznaczyć, że ten 
sposób budowy nadaje się nietylko do 

stynktoc bruk zautania pochodzi z in- 
tórych * niechęci do robót ręcznych, 

Srywa du; biegłość indywidualna od- 
odpowiedzi: rolę. Niewątpliwie duża 
wączy „Z1AlNoŚść spoczywa na spa- 
sztuką, kia niemniej spawanie nie jest 
drugim OTa raz może się udać, a za 
kich „ZEM nie powiedzie się z ja- 
Przeci „ Wytłumaczonych przyczyn. 
dostać nie lobry spawacz, którego 
dobre qe jest trudniej, niż innego 
bot W Izemieślnika, nie da złej ro- 
niu jo +5 należytem jej przygotowa- 
fir Powiednim materjale. A rdy 
tentne „owadząca robotę ma kompe- 
Wypełnią 0 hictwo techniczne, które 
dne qo „+. UMiennie warunki niezbę- 
lent p; cUzymania dobrej roboty, kli- 

(4 dozną zawodu. 
ków Znacznie mniej zdarza się bra- 
tem nie Spawaniu niż w odlewaniu ; 
głowy niej nikomu nie przyjdzie do 
Spawani westjonować użycie odlewów, gdy co do 
skontrolow IA wciąż zastrzeżenia. A możność 
Jak y 

połączeniach spawanych. Jeżeli idzie o ruro- 
ania wady w odlewie jest równie trudna, 

Rys. 2. 
Widok skomplikowanej sieci rurociągów spawanych. 

Godnen uwagi jest również rusztowanie ze starych rur spawanych, 

niskich ciśnień, ale i do wysokich, jak również i do 
wysokich temperatur. Spawane rurociągi są szczegól- 
nie pożądane przy przepompowywaniu lekkich pro- 
duktów, dla których skręcane połączenia na gwint 
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nie przedstawiają żadnych gwarancyj szczelności. Czę- 
sto wielką rolę gra możność uniknięcia zwłoki w bu- 
dowie rurociągu, jaka zawsze zachodzi, gdy trzeba 
na długi czas naprzód zamawiać specjalną armaturę 
1 czekać potem na jej dostawę. Palnik pozwala na. 

wielką swobodę w łączeniu przewodów i ich mon- 
tażu. Łączenie rur wprost ze sobą, pod dowolnym 
kątem, bez kołnierzy, pozwala częstokroć ominąć 
wielkie trudności, związane z brakiem miejsca na 
normalne kształtki (rys. 3). Przewody do 400 mm śre- 
dnicy były spawane z powodzeniem palnikiem ace- 
tylenowym. 

Rys. 3. 
Rozgałęzienie, którego wykonanie trudno sobie wyobrazić, 

bez zastosowania spawania. 

Prócz powyższych robót w rafinerjach wykony- 
wa się mnóstwo mniejszych robót, gdzie palnik jest 
wielkiem udogodnieniem, jak konstrukcje budowlane 
żelazne, naprawa zbiorników i kotłów, urządzenia la- 
boratoryjnc, aparaty próbne, wymiana części zepsu- 
tych przez wycięcie starego i założenie nowego ka- 
wałka, nakładanie części maszyn wytartych i spawanie 
pękniętych. | 

Dużą rolę odgrywa również naprawa braków odle- 
wniczych. Jeżeli cały materjał odlewu jest porowaty, 
spawaniem trudno jest coś poradzić, alei w tym 
wypadku nałożenie choćby cienkiej warstwy na po- 
wierzchnię cieknącą lepiej pomaga, niż inne środki. 
Nie jest to „fuszerka”, jeżeli odlew posiada dosta- 
teczną wytrzymałość mimo swej porowatości; wtedy 
idzie tylko o usunięcie doraźne denerwującego odbiorcę 
cieknięcia, bo po pewnym czasie pory zatykają się 
nieczystościami lub kamieniem i nieszczelności same 
znikają. Miejscowe braki w odlewie, jak dziury, prze- 
sunięcie nadlewków, brak jakiejś wystającej krawędzi 
it. p. są łatwo naprawiane spawaniem. 

"W głównych składach produktów naftowych 
w kraju, skąd następuje ich dystrybucja do detali- 
cznych miejsc sprzedaży, spawanie ma też wielkie 
zastosowanie przy budowie i naprawie zbiorników 
i urządzeń; to samo się tyczy wszelkich podziemnych 
stacyj benzynowych miejskich, zbiorników do prze- 
wozu produktów naftowych, cystern kolejowych it.p. 

Na kopalniach, spawanie raz wprowadzone roz- 
szerza się bardzo szybko, dzięki wielkim swym za- 
letom. W. amerykańskich ośrodków naftowych linij 
transportowych ropy i gazu nie buduje się już dziś 
inaczej, jak tylko zapomocą spawania. Różnica w ko- 
sztach, która jest tu zresztą na korzyść spawania, 

niknie wobec oszczędności uzyskanych przez zmniej” 
. < mety Ę E 4 r. „1 (0) szenie nieszczelności. Doświadczenie amerykańskie8 

przemysłu pozwala nam już bez ryzyka dążyć W 
samym kierunku. 

x KIEJ 
og 

Ze szyt 13_ w. | 

ma 
W fabrykacji całego szeregu urządzeń nabywa 

nych przez przemysł naftowy wprost z fabryk, I£ 
podgrzewacze, skraplacze, oziębiacze, wężownicć > s 

"wory i różnorodny osprzęt — spawanie znajduje E: "R 
ważne zastosowanie i weszło już w normalne UŻY i jnżach 

moga 
palni 

Nawet stare zużyte rury, które na kopa 
używa się do najróżnorodniejszych konstrukcyj; 
być najlepiej zużytkowane, jeżeli zastosuje SIĘ 
do przecinania i spawania, 

materjału najłatwiej się uskutecznia. 
W tem miejscu należy przypomnieć, że przy 

wszelkich naprawach i przeróbkach wykonywany” 
palnikiem, przedmioty spawane należy 
oczyścić ze śladów produktów naftowych, gdy 
dzo wiele nieszczęśliwych wypadków, spowo AE 
nych wybuchem gazów, wytworzonych przez a) 
malne resztki produktów palnych, miało swe ŻA 
w braku dostatecznych środków ostrożności. SU10 
przepisy i dokładna kontrola kierownictwa rob 
tu absolutnie niezbędna. 

W tym krótkim przeglądzie zastosowań p4 

ż bal” 

co można robić; o tem, jak robić, będziemy UA 
wać w artykułach, poświęconych budowie zbior 
i rurociągów. 

Rozpowszechnienie spawania w tych, jak i innych 2 
dziedzinach przemysłu, może być osiągnięte przez O R 

Rys. 4. 
Przejście rurociągu naftowego przez rzekę. 

Całkowita długość tego rurociągu spawanego wyno$! 
200 km. (Kalifornja, St. Zjedn.). 

— 

powiednie badania laboratoryjne i praktyczne, oraz cf = 
świadczenia na większą skalę, któreby pozwoliły USt4 
najlepsze rowiązania konstrukcyjne i najlepsze spos0 2 
spawania oraz dały podstawę do racjonalnej kalk 
spawania. | i JR M 

(»Spawanie i cięcie metalic Nr. 1*) 

przy pomocy których > 
wszelkie dopasowywanie i składanie szmelcoweg > 

[nika 
w przemyśle naftowym, mogliśmy zaledwie wyliczyć. 

ków. 

lacji U 6 | 

+. 2 

dokładnie 7 

dowa” 
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"a Inż, JAN 620.1 (665) niej STAN KO (1700 słów) 
ciego Mechanicy 2. | 

tym o acja Doświadczalna P. L. 

mk f Kontrola wyrobu i odbiór rur 
! za” u L , 

po- wiertniczych. 
ycie. o. 
ach które w danych warunkach dadzą (ary kal o możliwie 
nogi <chaniczna ja Doświadczalna Politechniki najodpowiedniejszym materjale i wy onaniu. Następnie 
alnik wowskiej przejęła niespełna rok temu kontrolę wykrywa słabsze strony w danym sposobie fabrykacji 
rych „Srobu i odbiór rur wiertniczych, dostarczanych dla i skierowuje na nie szczególną uwagę przy odbiorze. 
wego Przemysłu naitowego. Wydane przez Stację a opra- W końcu wchodzi w rachubę czynnik psychologiczny, 

| rOWane przez: Podkomisję P. K N. normy dostawy jaki wywiera kontrola, niezależnie zresztą od. solid- 
rzy | „| dbioru rur wiertniczych, określają ogólne warunki, ności, z jaką dana fabryka stara się wykonać dane 

nych | l Kin „dpowiadać mają rury wiertnicze, oraz wprowa- zamówienie. | OE 
jdnie któ! JaSny program postępowania przy odbiorze, Rury wiertnicze bez szwu wykonuje się niemal 
bar” rację o ile zachodził, zbyt był dowolny i niezawsze z reguły sposobem braci Mannesmannów. Rurownia 
ywa” Jonalnie traktowany. otrzymuje ze stalowni bloki „okrągłe około 1 m. do 
nini- | w dbiór techniczny pojęty tak jak to dotychczas 1,5 m. długości, o średnicy większej od gotowej rury, 
ódło jk Uywano, niezawsze może trafnie sklasfikować mh 
O w „ Brodukt, Przyczyną były zazwyczaj warunki, EE RE AGA 
jest jakich Znajduje się odbiorca nieraz pierwszy raz A | Na a POB EŃ 3 WRERkGGKNAK | i 

| krętk” ulacy odbioru, przyjeżdżający zwykle na WDRO mami SA RoZŻŻŻŻŻZ WŚ 
[nika „l okres czasu, oderwany od swoich codziennych A Ż - 
czyć. częst l badający już gotowy produkt, pod naciskiem | ke ——— NAM 3 
ikto” dzieję konieczności rychłej dostawy. Pozatem jak to (ix SPSGŃ KOSZ OLTOSY COON 
ków wionej SIĘ n. p. przy rurach bada tylko część zanić. Ryc. 1. 

Wszystkie tl" " ki oz EH 0h alan ” adbió: wysortowane i oczyszczone starannie na powierzchni 
nych techn, łaniki czynią tak pomyślany żużla. Rozgrzewa się je do temperatury około 13002 od- Spar 1) W wielu wypadkach iluzorycznym, przy- z żużla. S1ZC i których Parzając tylko kosztów. w specjalnych piecach gazowych (ryc. 1.), w któryc 

spełni żCPY odbiór techniczny 
m" SWój cel, za który będzie- 

Iunki za nAli 1) kontrolę czy wa- 
man o ówienią zostały dotrzy- 
dotrz: orjentację czy oprócz 
runków ania przepisanych wa- 

l1€ zachodzą zjawiska 
labry otowaniu materjału czy 
zastosowa; JEgO późniejszego 
bran; -WANIą niekorzystne 3) ze- 
doświąjj największego materjału 
stoso. ZAlNEgo w kierunku do- 
w asn A. metod produkcji 
naczęn ŚCI materjału do przez- 
nien a, Odbiór techniczny wi- 
jomoścj, Przeprowadzony ze Zna- 
tod bag! Sposobu produkcji, me- 
Wypadkę i A W Całym szeregu 
Niczne OW Obok odbioru tech- 

inną >. gotowego fabrykatu, 
brzepr zaistnieć kontrola wyrobu 
kacji. wadzana w czasie fabry- 

Ryc. 2. 
To ostatni - ułożone obok siebie bloki toczą się po pochyłości dz Ostatnie t. j. kontrola wyrobu przeprowa- ułoż: siebie L . ŚCI niach W czasie fabrykacji stosuje się przy zamówie- w kierunku najwyższej temperatury, w miarę wyjmo 

y i i | | wy- I w już odpowiednio rozgrzanych. Ma to twą... VIKSzych tam, gdzie w jednej w wania bloków już o p IO | h. M do” NA O onuje "zamówienia "grupa przedsiębiorstw na celu także uzyskanie możliwie najbardziej równo- 
talić 8 wie TeEWnyj charakterze jak n. p. mamy z rurami miernego jednostajnego rozgrzania bloków, co wpływa 
oby | koty iCzemi dla przemysłu naftowego, z materjałami później na równomierność Ścianki. Rozgrzane bloki 
lacji cel MI i t, p, Kontrola w czasie fabrykacji ma na przechodzą do walcowni skośnej Mannesmanna ah 
1.2 i Fcjonajy anie, aby wyrób odbywał się w sposób gdzie są przerabiane na grubościenne rury (półprodu 

j. drogą procesów technologicznych, tak zwane lupy. Schemat walców podaje ryc. 3. Blok 
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dostaje się między dwa walce robocze stożkowe 
i skośnie względem siebie zorjentowane. Trzeci walec 
górny służy tylko do przytrzymania bloka. Ruch wal- 
ców roboczych powoduje obrót bloka i równoczesne 
przesuwania się jego w kierunku strzałki (ryc. 5.), na 
skutek działania dwu sił składowych. Składowe 
wzrastają wraz z średnicą stożka walców. lo sprawia, 

mma — paca mm Ly Je 

kC PRRERAANCJJ, Ż 

4460494004 

„że cząstki bloka znajdujące się bliżej większej Śred- 
nicy walców i bliżej powierzchni posuwają się i obra- 
cają szybciej od cząstek położonych wewnątrz bloka, 
odbywając drogę śrubową. Przez wspomniane wyprze- 
dzanie cząstek przednich i bliżej powierzchni leżących, 
dalszych cząstek bloka, tworzy się w bloku lejek. 
który w miarę posuwania się bloka zagłębią się weń 
i tworzy rurę, co ułatwia wynikłe z procesu rozluźnie- 
nie cząstek w ośrodku bloka. Przypatrując się bliżej 
kształtowi walców roboczych zauważamy, idąc w kie- 
runku strzałki, pierwszy stożek. Powoduje on powsta- 
nie rury z okrągłego bloka, w okolicy swej największej 
średnicy. Stożek drugi o przeciwnej do pierwszego 
zbieżności, walcuje względnie do pewnego stopnia 

„wykańcza już rurę, która przesuwa się tu na osobnym 

Rycz 5. 
trzpieniu służącym dla rozszerzenia średnicy, względnie 
wygładzenia wewnętrznej powierzchni rury, zgrzania 
pęknięć, zadziorów it. p. Trzpień ten jednak żadnego 
udziału w tworzeniu się rury nie bierze. W ten spo- 

„PRZEMYSŁ NAFTOWY". > - żaieoJ 
sób powstaje krótka grubościenna rura zwana lupą: 

; ka CZA AE : kk a TA Zaletą walcowni skośnej jest możność uzyskame 
o równomiernej grubości Ścianki, do czego wafli 
jest jednak bardzo równomierne rozgrzanie dadzą 
w przeciwnym razie powstałe stąd błędy nić A 
się w późniejszym procesie walcowania zupełnie >. 
nąć (ryc. 13.*). Drugą cechą walcowni skośnej I 
owałtowna przeróbka, którą wytrzymuje tylko mó eT] 
dobry i jednolity. Dla zmniejszenia kąta skt 
jakiego doznają cząstki bloka w tym proceSi€; 
się bloków lekko zbieżnych. 

uży 

ra - > z 4 3 Ę . zie 

Rura grubościenna zależnie od wymiarów a. 
jeszcze do powtórnego ogrzania albo też wpros* 
walcowni wykańczającej t. zw. walcowni pielgrzy!” ią ta 
czej (Pilgerwalzwerk) inaczej krokowej. Walcownie, 
pomysłu Mannesmannów składa się z dwu Wd kcią 
kalibrowych (ryc. 4. i 5), które pracują tylko CZ% 

Rvc. 4. 

swego obwodu i jakgdyby rozkuwają na trzpie a 
grubościenną na cienkościenną. Średnica trzpienić m leży od średnicy wewnętrznej 248 PA 

fil walców od średnicy zewnętrzić] 
rury. W ten sposób jest uwzglę kę 
grubość Ścianki. Irzpień z nasadzo 
nań lupą osadzony jest w supor ię. 
którego posuw daje się regulów gl 
Osadzenie to jest w kierunku osiowy 
elastyczne przez działanie - sprężi 
względnie w nowszych urządzenie 
przez zastosowanie sprężonegO się 
wietrza. Walce krokowe obracają 
w ten sposób, że uderzenie wJ?* 
pracującego jest przeciwnie skierow 
do posuwu suportu z trzpieniem: 
każdem tedy uderzeniem (obro 

anć 

kuwaną w takim stopniu W 
pozwoli na to sprężynowanie tz 
z rurą, który pod naciskiem 
cofa się wstecz, zaś po przejściu P 

pienia 

Ta” 

wrotem naprzód pod wpływem 3 
żonego powietrza lub sprężyn, © 

| przy tem obrót o 90% dookoła swe ; 
Stały posuw suportu oraz ruch trzpienia z rurą Wa 
iz powrotem na jeden obrót walców daje dro$< 
padkową rury większą wprzód i mniejszą wstec? 
jeden obrót walców. Ryc. 6., 7., i 8. przeds 

nkiem o 
e bloka; 

ęcenid> | 

dniona 

tępe = 

Afoć | ści jest f walców) rura grubościenna | jakim 

walców | 

cującego występu walców skacze 7 ę- MA 

j OSI. „je 

tawiają | 

Jest 
Zew 
jest 
koń 
Pot 
Niej 
Wa 
ZEW 
Wy, 

cac 
ZęS 

głai 
trzy 
Ząś 
Tur 
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ruchom „kich walców, które swą nazwę zawdzięczają 
I jeden zpienia i rury, jeden duży krok naprzód 
| wstecz mały (ryc. 9.). W ten sposób uzyskuje 

ienkościenne do 12 m. i więcej. 

(2 
Ź 

Ryc. 6. 

jest piypićważ charakter działania ostatnich walców 
zewnętrz, WY; przeto rury wychodzą z powierzchnią 
Jest źną lekko ialistą. Powierzchnia wewnętrzna 

iców „9d trzpienia. Po odcięciu nierównych 
Potem „7 Się jeszcze zwykle wyżarza i przepuszcza 
niejszycę CZ Walce kalibrujące dla nadania jej dokład- 
Walce +2 ;/"arów zewnętrznej średnicy (ryc. 10.*). 
zewnętrzn Jednak wpychają nierówności powierzchni 
Wygładza „do wnętrza. Potem, rura bywa jeszcze 

CYlint I do pewnego stopnia prostowaną na wal- 
z awion Ycznych, lub hyperbolicznych skośnie 
gładzen; 1ych. Niektóre urządzenia pozwalają na wy- 
Izpienia powierzchni wewnętrznej przy pomocy 

Zaś przy. w czasie wygładzania zewnątrz, zwłaszcza 
Tury J procesie rozszerzania rury. Naogół jednak 

onane na walcowni krokowej mają po- 
| wierzchnię zew- 

nętrzną równiej- 
szą Od wewnę- 
trznej. Ryc. 1I*) 
przedstawia sto- 
sunek przekro- 
jów bloka i wy- 
konanych z nie- 
go rury grubo- 
ściennej i cien- 
kościennej syst. 
Mannesmanna. 

SI Ę Tury C 

: W Ryc. 7 
nneg ten sposób wykonane rury przechodzą do 
kłądnie oddziału gdzie są prostowane na zimno i do- 
łowych *Egregowane. To ostatnie polega na szczegó- 
Wewnątr, SjĘdzinach rur zewnątrz "1 przeświecania 
SZlifierk - Podejrzane zadziory i łuski zbiera się pod 
terjały A dla przekonania się czy nie idą w głąb. ma- 
prz jo Irzytem rury są kalibrowane t. j. sprawdzane 
Wnętrzn Mocy kalibra wewnętrznego na średnicę we- 
koń ó % badane na grubość ścianki i po wygładzeniu 
La ciśn; ua tokarkach, poddane zostają próbie wodnej 

pie wewnętrzne. 
kążęją PAR na ciśnienie wewnętrzne poddaje się 

$ E Przy ciśnieniu około 60: at. Próba ta 
Wzęjędni, (YĆ tylko bardzo poważne wady materjału 
Walcow < Wykonania. Zdarzyć się może, że w czasie 
„Srzeją RE upy z materjału zbyt krzemowanego nie 
bią bardz powstałe podczas procesu zadziory i osła- 
Y WESti> Znacznie ściankę. Tego rodzaju przypadki 
Zwykle bag PrAWY i doświadczenia fabryki, która też 
—54 C€0 pewien czas swoje fabrykaty w ten 

4) R S z 37.458 : 4 xd 
/Sunek Zamieścimy w dalszej cześci artykułu. 

sposób n. p., że struga się rury dla uzyskania różnych 
przekroji podłużnych i kontroluje się czy sposób fa- 
brykacji dla danego materjału jest odpowiedni. Za- 

| wodność próby na 
ciśnienie wewnętrzne 
zilustruje najlepiej na- 
stępujący przykład: 

Średnica wewnętrz- 
na rury d = 200 mm, 
grubość ścianki b mm, 
materjał o wytrzymało- 
ści doraźnej na rozcią- 
ganie Rr = 60 kg/mm*, 
granica plastyczności 

Ryc. 8. Q© = 33 kg/mm?, ciś- 
nienie próbne p = 50 at. 

QD >2DKa 
dla k = 3800 kg/cm* (gr. plastyczności) wypadnie 

z obliczenia, że 
DE 20,107 61h: 

dla k = 6000 kg/cm* (gr. wytrzymałości) otrzymamy : 
b = 0,083 cm. 

to znaczy, że teoretycznie biorąc rura o powyższej 
średnicy i o dokładnie tych samych własnościach 
mechanicznych nie dozna trwałych odszktałceń przy 
ciśnieniu wewnętrznem 50 at. mając grubość ścianki 
zaledwie 1,0 mm i rozerwie się przy tem ciśnieniu 
mając zaledwie grubość Ścianki mniej jak 1 mm. 

Doniosłość próby na ciśnienie wewnętrzne po- 
mniejsza dalej fakt, że: rury wiertnicze zasadniczo nie 
pracują na ciśnienie wewnętrzne, z drugiej strony 
próba każdej rury na ciśnienie zewnętrzne, jakkolwiek 
o wiele bardziej wskazana, jest technicznie trudna 
i zbyt atazio RWE 
kosztowna,ażeby 
można poddawać 2 -—<= 
jej każdą rurę. == = 
Niemniej jednak 
wprowadzenie tej Ź WDR YJ 
próby chociażby | === —— 5 
tylko do spora- h 
dycznego bada- Ryc. 9. 
nia rur miałoby bezwzględnie bardzo dodatnie znaczenie. 

Szczególnie ważną jest próba na ciśnienie we- 
wnętrzne dla rur spawanych, ze względu na kontrolę wy- 
konania szwu. Pozatem dokonujemy próby na ciśnienie 
dla skręconych rur dla zbadania szczelności połączenia. 

Po próbie wodnej rury idą do tłoczni, która po 
rozgrzaniu końców rur wykonuje zbieżności kielichów 
i czopów. Uzyskiwanie tych zbieżności dla n. p. czo- 
pów rur bez szwu przez skrawanie t. j. przez ominięcie 
drogi kuźniczej sprowadza często niebezpieczeństwo 
zbytniego osłabienia Ścianki pod:gwintem. Powodem 
jest tu trudna do osiągnięcia przy rurach bez szwu 
jednostajność w grubości Ścianki, której odchyłki do- 
chodzą do 20 procent, dalej nieraz występująca pewna 
owalność, a raczej mimośrodowość koła zewnętrznego 
wobec wewnętrznego (ryc. 13.*), Rura Opuszczająca 
walcownię krokową posiada przekrój jak przesadnie 
przedstawia ryc. 14*). Wynika to z powodu rozkuwa- 
nia jej na trzpieniu co 90%. Po przejściu przez walce 
kalibrujące i wygładziarkę przekrój zmienia się w przed- 
stawiony na ryc. 75*). 3 

Rury przechodzą następnie do gwinciatni, gdzie 
po wykończeniu gwintów jeszcze raz podlegają 
wszystkie skrupulatnej kontroli, poczem następuje 
właściwy odbiór. | (C. d. n.) 
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Kronika bieżąca. 
Z Koła Wychowańców Petersburskiego 

Technologicznego Instytutu przy Stowarzyszeniu 
Techników, Warszawa ul. Czackiego 3/5 — otrzy- 
maliśmy następującą odezwę: 

Do Pp. Inżynierów Technologów 
Petersburskiego Instytutu Technologicznego. 
W końcu roku bieżącego przypada setna ro- 

cznica założenia Instytutu Technologicznego w Pe- 
tersburgu. 

Koło Inżynierów Technologów przy Stowarzy- 
szeniu Techników w Warszawie na ogólnem Zebraniu 
w dniu 5 maja b. r. uchwaliło zorganizowanie Zjazdu 
b. wychowańców tej uczelni, który ma się odbyć 
8 i9 grudnia b. r. 

Dla upamiętnienia obchodu tej rocznicy ma być 
zebrany fundusz na cele społeczne (techniczne lub 
oświatowe), które będą bliżej określone podczas 
Zjazdu. 

Niezależnie ma być wydana Książka Pamiątko- 
wa (na treść której złożą się: historja Instytutu, at- 
tykuł o profesorach polakach) wraz z alfabetycznym 
spisem wychowańców polaków. 

Zawiadamiając o powyższem, uprzejmie prosimy 
Szanownych Kolegów o nadesłanie następujących da- 
nych o sobie: i 

1. imię i nazwisko, 
2. rok ukończenia Instytutu, 
3. dokładny adres, 
4. obecne stanowisko. 

W imieniu Zarządu Koła: 
C. Klarner. St. Dziekoński. 

Utworzenie szkoły wiertniczej w Borysła- 
wiu. W wykonaniu uchwał ankiety odbytej w dniu 
26. stycznia br. odbyła się w dniu 12. czerwca br. 
w lokalu Izby Pracodawców konierencja w sprawie 
ustalenia tekstu statutu szkoły wiertniczej w Bory- 
sławiu. 

W konferencji wzięli udział: 
Pp. Inż. Antoni Romanowski, delegat Ministerstwa 

W. R.i O. P., Dr. Józef Wróblewski, delegat Minister- 
stwa Przemysłu i Handlu, Inż. Teofil Kozłowski, 
delegat Kuratorjum Okręgu Szkolnego we Lwo- 
wie; Dr. Aleksader Markiewicz, Naczelnik Okr. 
Urzędu Górniczego w Drohobyczu; Inż. Jan 
Matkowski, delegat Okr. Urzędu Górniczego 
w Drohobyczu; Czesław Załuski, imiemiem Izby 
Pracodawców w Borysławiu ; Inż. Stanisław Pa- 
raszczak, delegat Stowarzyszenia Polskich Inży- 
nierów Przemysłu Naftowego; Inż. Witold Rut- 
kowski, delegat: Związku Polskich Techników 
wiertniczych ; Józef Oktawiec, Franciszek Haluch, 
Feliks Przewłocki, delegaci Centralnego Związku 
Górników ; Inżynier Kazimierz Miński, Dyrektor 
Szkoły Wiertniczej. 
Obradom Przewodniczył p. Inż. Romanowski. 
Po zaznajomieniu się obecnych z najważniej- 

szemi postanowieniami statutu, wyłoniła się obszerna 
dyskusja, w wyniku której uzgodnione zostały różnice 
zapatrywań na sporne kwestje. 

Przewodniczący reasumując wyniki obrad stwief” 
dził, że: 

1. wiek kandydatów do szkoły wiertniczej U? 
się na 21 rok życia. 

2. każden kandydat musi wykazać się Z odbyt 
3-letniej praktyki na kopalniach, w tem EA ) 
najmniej 2 lata przy wierceniach naftowyć* , 

3. każden wstępujący do szkoły musi Wyk 
się świadectwem ukończenia 4-klasowej szko ” 
powszechnej oraz poddać się OgzA o 
wstępnemu z języka polskiego i rachun 
w zakresie 4 klas szkół powszechnych. A Ć 

4. pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli kan 
daci ze świadectwem z wyższych SZ 1 od- 
którzy przy egzaminie wstępnym wyk do 

tala 

powiedni rozwój umysłowy i uzdolnieni rCA 
przyszłej pracy zawodowej jako do70” 
kopalni. 

5. Celem zaś opracowania programu nauk S 
wybraną została komisja, w skład 
weszli: ; 

Delegat Okr. Urzędu Górn. w Drohobyczu» z” 
Kazimierz Miński dyrektor szkoły, Inż. Stanisław ów 
raszczak delegat Stowarzyszenia Polskich Inżynić! at 
Przemysłu Naftowego, Inż. Witold Rutkowski deleg" 
Stowarzyszenia Polskich Techników Wiertniczy gł 
i Naftowych, i sekretarz Franciszek Haluch deleg 
Centralnego Związku Górników. 

Konferencja nadto wyraziła opinję, że abS07 ku 
szkoły wiertniczej po 2 latach nauki i po | 
z pomyślnym wynikiem egzaminu końcowego» 0 nia 
muje patent na wiertacza bez obowiązku zda cm 
egzaminu na wiertacza przed Komisją Urzędu 
niczego. 

zkoły: 
której 

olwen!t 

(Okólnik Nr. 14 Izby Prac. Borysław) 
ana || jrzre 

Wiadomości z zagłębia: 
Produkcja Galicyjskiego Karpackiego Nafło” 

wego Tow. Akc. za miesiąc maj 1928. 
Produkcja ,, 

Miejscowość ropy w kg: gazuwm': 
Borysław . YEN 292.5110 1422.945 
BATE ESA TOYO WOYKE 15.9050 5; 
Wankoważ GLK OSI 99.0160 i s 
Krosno . a AC RJEDIKOG 1126.983 
Bitków | 0 tów. «yy 18091057 > WGDBB 

Razem . . _ 754.3356 4417.603 
Produkcja gazoliny: 

Wyproduko” 
Miejscowość Gazoliniarnia wano ga7z07 

liny kg: 
BANÓW SR GŻ Bitków 21.6928 Borysław. Bukowice 8.9219 
Borysław . 4 Potok 4.3638 

Produkcja poszczególnych przedsiębiorstw 
| naftowych w c. 1927. ch 

Wobec dokonanego połączenia przedsiębiorstw, należa a 
dotychczas do firm: „ remier*, „Karpaty*, „Nafta” i m ajemy 
pod dotychczasowym zarządem grupy „Premier*, PO" zpsta” 
wedle obliczeń Izby Pracodawców w Borysławiu dalsze -, 
wienia, dotyczące dziąłu kopalnianego tych przedsiębiorstw: 
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Produkcja ropy surowej w r. 1927. w .premierze- . . . . . 181.7 Cvst. 
WBSLDARACH ŻE 0 LAT, 

Ka WE Pała 4-106 2104685 
= : W WIPETE OSO DRZ A MZUBG 

Ę Ę o 0_ a NOSTAMOJ RSE A BOG PC SA 03, 
Firma | > u u=zo w Limanowie . . . . . "1868 „ 

Produkcja : E > % |Razem SEK w St. Nobel no DB 073 RA = > Q 
Mag Z S + Ze p Wydobycie gazu ziemnego w 1927 r. 

"UBRair "epa = | Okręg Okręg Okręg RAW 
za 9311 95| _531| 9937 Drohobycz Jasło Stanisławów * 

Premier BOA ay ZA 4 CE OASZKO da 13.79 w metrach sześciennych 
produkcja | gool 91l 447| 9517 "| Premier 34.535.545 _ 1.329.926 _ 2.456.000 38.321.471 

5, ERĄ oddana Karpaty 18.365.738 18.680.452 28.407.843 65.454.033 
wez i REA O REA A RE BSZTAĆ 25.509.922 > 1.212.192 26.722.114 RW, 5004| 2324| 1269] 8597 Nafta 25.154.109 — 1.341.899 _ 26.496.008 o) 

Karpaty | a OE RAŚRZEAM WPANCSZ WA PRIAE MEŻZKAJ, SRS 11.8%, Razem 103.5065.314 20.010.378 , 33.417.934 156,993.626 

m Podgiścia | 4524] 2326] 1273| 8123 leci | 
«is BD zyGKJROE POMRRZĆ FA KAŻ RUNE RA RAR RZWORZE Galicja 97.841.595 — 23.043.380 120.884.975 

= By |-6828| 21| 6546 ZEN 
Z. a POR A DCR BER 9.10% ch pz. 130.337.046 25.526.490 20.396.648 176.260.184 

ę Pd BODB| 2 17] 6012 
RACE dDZ SDE o: ZPO ZZO W Ogółem 331.743.955 45.530.868 76.857.962 454.138.785 

* wyooycie | 5451! 449] 102] 6002 
ols zdesakdęSA AOR FOSREE SZEDA LADPK: 8.41) Wytwórczość gazoliny w 1927 r. p 0 

produkcja | zqo 4 55 MO TRON PIZAW ZY? 4.957.743 kg. opa SZAAR oddana SASS w = Syndyk. Nafta—kKarpaty . 3.295.504 ,, 
WZOROWE: ROA DAŃSZH WIERIZĄPA PRIUS RZ ZARA | DOJRÓWESA DANONE SC ZEE 2.516.764 wydobycie 1 » 

"WR |< BORG 26291| 2868| 1923| 31082 sę: wne 10.770.011 , 
PUMP KASZE PRZAKSÓRC: PISA REŻÓT RE *V 70 OE 

„produkcja Limanowa, Galicja i St. Nobel 8.927.681 ,, 
o Sy AABJĄ oddana 24521| 2861| 1827| 29215 Różne inne firmy 50.590.269 ,, 

Mano ACE 17657] 385| 392l 18434 Ogółem . 25.287.961 kg. 
s TUL AB KORE BAYS NŃ SARNA RZE 25.50) W wytwórczości gazoliny różnych firm 75.7%% przypada 
L. Nobel produkcja sky S. A. „Gazolina* we fabrykach której wytworzono w ciągu 
ARE oddana | 10859] 395] 327] 17581 1927 roku 4,233.045 kg. gazoliny. 

kr | pezet aaa SOG SSA OCA Sodo Pori orz! ebtosinathi Gaby 4 Poszczególne przedsiębiorstwa zatrudniały w rejonie bo- 
4) PAM wydobycie 16971] 4013! 1759] 22743 rysławskim następujące ilości pracowników wedle stanu z końcem 

a inne brutto 31.5 maja 1928 r : 
rmy regt górojwicwnac: zażzókówA zwano oai ya DJ /0 > 

produkcja Premier „. 879 robotników stałych — 104 urzędników 
| oddana 14437) 3945| 1813| 20195 Karpaty . . . 540 A ż żżo4ą 5 

Fand owa owo GoNFO » » zy SR » 

wydobycie Naft 563 — TI (w tej 4 alla . . - U 2) » » Ww ej Ogół. Brud 60919] 7266) 4074] 72260. liczbie 18 pod- 
EDA RY GOP OP m0 SRSOBZE PLA E. 100.0% r ników produkcja urzędników) 

rw SARNA | oddana 55823] 7201] 3967) 66991 Razem: 2558 robotn ków stałych — 298 urzędników 

i Limanowa, Galicja 
Przeci cze, ŚR: i St. Nobel . 1953 * k <:.195 Ę W Eksploat iętna roczna wydajność jednego otworu świdrowego Różne inne firmy 1806 $ k m 950 Ź 

Skim, "I wynosiła za rok 1927 w rejonie borysław- - 
Ogółem: ©6317 robotników stałych — 742 urzędników 

Mechaniczna Stacja Doświadczalna. 

Świa czajszerzenie działalności Mechanicznej Stacji Do- 
dzeniem a nej P. L. P. Minister frzemysłu i Handlu rozporzą- 
Niczną Stą p Z 12-go czerwca 1928 L. 1835 upoważnił Mecha- 
Natepi łć CJĘ Doświadczalną Politechniki Lwowskiej do badania 

przeznaczonych do budowy i naprawy kotłów 
a ;., POWażnienie to zakreśla M. St. D. nowe pole 

Mier oai uwzględnimy, że Stacja pracuje w ścisłem poro- 
Stowarzyszeniem Dozoru Kotłów i od niespełna roku 

owych Jego zlecenie szeregu badań z zakresu materjałów 
1. 

p 
Komisji potem M. St. D. wzięła czynny udział w pracach Pod- 

lelichowych ” dla normalizacji rur stalowych kołnierzowych 

naftowyjSanizacja gospodarki materjałowej w przemyśle 
Wowem ro... 4 Powyższym tytułem wygłosił referat na tygo- 

zyszeniu Posiedzeniu Sekcji Naukowej Organizacji przy Stowa- 
ażynierów Przemysłu Naftowego w dniu 15. z m. Dr. 

St. Jamróz kierownik Mech. Stacji Dośw. Referat obejmował: 
klasyfikację materjałów przemysłowych i ich własności, dyskusję 
zasadniczych zagadnień racjonalnej gospodarki materjałowej jak 
ustalenie ekonomicznego optimum własności materjału zależnie 
od przeznaczenia a w związku z tem normalizację materjałów, 
racjonalną kontrolą materjałów przy kupnie i sprzedaży, właściwą 
przeróbkę materjałów i zastosowanie, studjum zachowania się 
materjałów w pracy, organizację zakupów i biur materjałowych, 
magazynowanie, 

Nad powyższym referatem wywiązału się ożywiona dysku- 
sja w której zabierali głos pp. Inż. Książkiewicz, Jędrzejowski, 
Wenz, Łabno, Dyr. Herz, p. Mazanek, Dr. Majewski. W dyskusji 
kładziono nacisk na gwałtowną potrzebę szkolenia personelu 
technicznego i majsterskiego w kierunku umiejętnego obchodze- 
nia się z materjałami. Wybrano następnie komisję, która ma się 
zająć kwestją unormowania poszczególnych działów gospodarki 
materjałowej. 
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6. Wpływ kontroli na polepszenie jakości stali. 

W pierwszym etapie przeprowadzania kontroli materjałów 
wiertniczych przez M. St. D. otrzymywano do badania materjały 
znajdujące się w magazynach w Borysławiu, których jakość po- 
zostawiała wiele do życzenia. Materjały te z reguły posiadały 
wadliwe ośrodki (głównie w stalach konstrukcyjnych) przy znacz- 
niejszych zgrupowaniach zanieczyszczeń w postaci fosforu, siarki 
i żużla, oraz wahania w zawartości składników istotnych jak 
węgiel, krzem i mangan.*) 

W konsekwencji tego materjały te w pracy i przeróbce nie 
dawały zazwyczaj wyników dobrych i stosowanie ich napotykało 
na trudności. W poprzednich zeszytach „Przemysłu Naitowego* 
ogłaszane były wyniki badań materjałów, które w pracy za- 
wiodły. 

Ryc. 1. 4100 x kw. azot prz. podł. 
Próba z kontroli w Borysławiu. Struktura gruboziarnista niejedno- 
lita materjału przegrzanego .o wybitnie zmiennej wielkości ziarn. 

Obecnie punkt ciężkości odbioru został przeniesiony do 
hut na miejsce wytwarzania przezco istnieje możliwość dopusz- 
czania tylko takich materjałów, które dają pewność, że w pracy 
nie zawiodą. Dła porównania podaje się wyniki kontroli dwu 
stali świdrowych, z których jedna przeprowadzoną została w Bo- 
rysławiu i druga na miejscu w hucie. 

Fostor (P) Siarka (5) Struktura Wielkość ziarn 

1. Wynik kontroli w Borysławiu: 5 
grubozidrn. CE 2 0,017% 0,030%% niejednolita. 1000 200,000 44 

*) Organizacja badań i kontroli materjałów wiertniczych 
używanych w przemyśle naftowym Dr. Jamróz Lwów 1927. 

2. Wynik kontroli w hucie: 
drobnoziarn. k 5.000 £- 

A — . 

0,0177 0,013% fdholiia 300— 1000 lok. 5 , 
1 

Jak z powyższego wynika są to różnice bardzo znacz 
i ważne. Materjał skontrolowany w hucie odpowiada W zupe 
ności wymaganiom norm M. St. D. W uzyskaniu dobryc 4 się 
powiednich materjałów dla przemysłu naitowego kierowE ót 
M. St. D. zrozumieniem specjalnych cech tego przemysłu, na” 
poza kilkoma większymi warsztatami posiada większą W] ich 
łych ha kopalniach, gdzie też jest trudno o uzyskanie ze 
warunków pracy, aby materjał nie doznał pogorszenia. |. 
gólności jak n. p. w przypadku stali świdrowych, cho z) 

STY YE KORE CYĄ R. zę " PĘTĘ 
SIARC 4 ir ZiCYR SC R 14 "*« "Sp 4 f pak Rog wej 

Sa Ay: "IA PZ, 
pas zw. ów sę PY 2: 

PAŁ: > ORLA CYM Az MSG h kół > + +rą 5 w", 

NARSYJ o zk PK RAEC At 
te RÓ: JE - RI KO. . 7 AY ej. Ah, 61 PÓZ % = 34 © 

lą byj+ 7 M Bat" RANY a Sw JA obyć. 
bać WY | z, De ZBORY OE) HBA i) u 

Ń A CR WIELCE 45 w 4 „Bui: 0 ZAJE ków R p 

kę SZ AC GORZE EE 

Ryc. 2. 100 x kw. azot. prz. podł, 
Próba z kontroli w hucie. Struktura drobnoziarnista 

jednolita materjału wyżarzonego. 
ał 

aby materjał, który nie doznaje znaczniejszej przeróbki zach ko 
swe dobre własności. I tak umiejętne zahartowanie jest R od 
zależnie od temperatury i równomiernego ogrzania, ale ta minie 
struktury i wielkości ziarn materjału wyjściowego, 6 yź terjał 
malna wielkość ziarn odpowiada maksimum twardości. . Ma 23% 
gruboziarnisty przy nawet odpowiedniem ogrzaniu daje pah f- 
hartowaniu grube ziarna martenzytu (struktury materjału o isty» 
towanego) i nie pracuje korzystnie. Natomiast drobnoziat ale 
nawet przez krótki czas nieco przegrzany w warsztacić pędzie 
nianym, nie pogorszy całkowicie struktury i tem samell 
korzystnie pracował. La: 

Dalszym etapem pracy w tym kierunku będzie pra czym 
boratorjum Technologicznego, mającego powstać w najbli 
czasi SBE, asie przy oddziale M. St. D. w Borysławiu R Staub. 

Przegląd zagraniczny. 
Zakończenie sporu Naftowego Stanów Zje- 

dnoczonych z Meksykiem. Spór naftowy Stanów 
Zjednoczonych z Meksykiem, który to spór kilka- 
naście miesięcy temu przybrał takie rozmiary, że gro- 
ził zatargiem zbrojnym między temi mocarstwami, zo- 
stał ostatecznie zakończony. Dzięki taktownej grze dy- 
plomatycznej, drogą wzajemnych ustępstw, stworzono 
trwałą podstawę do współpracy Stanów Zjednoczo- 
nych i Meksyku w sprawach naitowych. 

Spór ten ropoczął się w roku 1916, gdy do Stanów 
Zjednoczonych docierać zaczęły: pogłoski, że Rząd 
meksykański ma zamiar znacjonalizować przemysł 
naftowy. Aczkolwiek pogłoskom tym zaprzeczono, to 
jednak okazały się one prawdziwemi, gdyż nowa kon- 
stytucja meksykańska z pierwszego maja 1917 roku 
stwierdziła, iż złoża ropne są własnością państwa. 

utecznić 
Prezydent Wilson protestował, ale bezsk dat de” 
a 19 lutego 1918 roku prezydent Carranza, WY”. „o- 
kret, pozbawiający właścicieli ziemi praw do A, A 
pnych, znajdujących się na ich terenach. ZE KĘ 
Wilson zaprotestował powtórnie w kwietniu o diś 
ale znowu bezskutecznie. Tymczasem prezydent a 
ranza został obalony przez rewolucję, a jego nastęk w 
Adolfo de la Huerta nie pozyskał uznania Se 
Zjednoczonych. Rokowania rozpoczęły się Za. P'1920 
dentury Obregona, który objął urząd w grudniu "=, 
roku. Rokowania te przeciągały się i zakończom! 
stały w maju 1923 roku przez tak zwany war dla 
Payne Agreeument, który to układ zadawalniająco ery” 
Stanów Zjednoczonych rozwiązywał kwestje 2a EO 
kańskich praw koncesyj naftowych, nabytych 
majem 1917 roku. 
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tniu i nalłtowy zaostrzył się znowu, gdy w kwie- 
Wszystkich roku rząd prezydenta Callesa zażądał od 
ksyku <a9 obcych towarzystw, operujących w Me- 

eni „enia do grudnia 1926 roku podań, o za- 
ÓR 3 „Koncesyj, przyczem bez względu na formę, 

miały t lk 1 te pierwotnie miały, wydane one być 
Ostr cd 0 na następnych lat pięćdziesiąt. Wymiana 
rezultatę o 7Plomatycznych nie przyniosła żadnych 
wych sa większość amerykańskich towarzystw naito- 
dnia 31. Tulących w Meksyku nie zgłosiła się do 
rząd „AE STudnia po zatwierdzenie koncesji, a gdy 
Wydania sykański w styczniu roku 1927. odmówił im 
towarz i ovoleń na rozpoczęcie nowych wierceń, 
| Stwą te oddały sprawę na drogę sądową. 
dor M PCzasem nowo wysłany do Meksyku ambasa- 
Szącym: Iow oddał się całkowicie rokowaniom, odno- 
były = do załatwienia tego sporu. Rokowania te 

* 1 przeciązżały się przez: czas dłuższy, 
Ss Jm zwiastunem ich pomyślnego załatwienia 

towarzysjić Sądu najwyższego, wydany w sprawach 

Ja z W amerykańskich, stwierdzający, iż konsty- tych pr LRs 1917-go nie odnosi się do praw, naby- 
Stał g; zed pierwszym maja 1917-go roku. Wyrok ten 
lone x Podstawą nowego prawa naftowego, uchwa- 
w gia EZ Kongres Meksykański w grudniu 1927, 
Wydane „, CZ9M poszły t. zw. Petroleum Regulations, 
wł Ww marcu b, r. przez prezydenta Calesa, jako BB nc 779 0% j 

twie 

stęp syn rządzenia te odzwierciadlają wzajemne 
€ zataro! które umożliwiły kompromisowe załatwie- 

CZOnYych su. Ustępstwem ze strony Stanów Zjedno- 
a „J!0 milczące uznanie tezy meksykańskiej, 

Pstwo to zasądniczo jest własnością państwa. Ustę- 
skich, któ było wynikiem studjów praw staro-hiszpan- 
Uyki, uzn Ie przeszczepione na grunt łacińskiej Ame- 
lewskich awały państwo jako spadkobiercę praw kró- 
Strony h o bogactw mineralnych. Ustępstwem ze 
Wan csykańskiej było natomiast uznanie, że pra- 
CZąsy dE przed rokiem 1917 są ważne po wieczyste 
lako taki 0 że nie są one „nadane*, ale tylko „uznane* 
£ zn. kę Następnie zdefinjowano t. zw. Positive Acts 
Wziąść Oki, jakie właściciel terenu musi przedsię- 
ną jego y stać się właścicielem ropy, znajdującej się 
ŚWobodni crenie. Definicja ta obecnie jest znacznie 
£ 1923. lejszą, i idzie po linji układu Warren-Payne 

80 roku. i 
Przemycz kolwiek zeszłoroczny zastój w meksykańskim 
lunków * naitowym był niewątpliwie wynikiem wa- 
cznej, aty zarówno technicznej, jak i ekonomi- 
Sanego jednak niepewność wynikła z powyżej opi- 
To te; zatarou odgrywała niewątpliwie znaczną rolę. 

nie tę,, POdziewać się należy, że korzystne załatwie- 
Wiercek, Sporu wpłynie pomyślnie na rozwój polityki 

Ha meksykańskich polach naftowych T. Ż. 
—u—u——— 

międzynarodowych koncernów 
| Wedle „South . American Oil Reports" 
cząs oncernów naftowych przedstawia się dotych- 
Wiasąch „gpUJĄco (wedle produkcji dziennej, w na- "_ Przeróbka): 

Angie Jal. Dutsh-Shell 344.200 baryłek (560.500 bar.), 
rsian 102.600 (138.000 bar.), Standard Oil "Je Newyscy 214.700 bar. (475.200 bar.), Standard Oil 

and Indie 100.000 bar. (179.000. bar.), Standard Kalif. 
n 268.000 bar. (475.000 bar.), Guth Oil (nie- 

zależne) 212.500 bar. (170.000 bar.), Texas Corp. (nie- 
zależne) 107.500 bar. (209.000 bar.). 

Powyższe koncerny posiadają przeciętną dzienną 
produkcję około 1,400.000 baryłek wobec 3,600.000 
baryłek produkcji światowej. Już z tych liczb uwida- 
cznia się znaczenie i potęga międzynarodowych kon- 
cernów naftowych, do czego dodać należy jeszcze 
wytwórczość raljneryj około 2,200.000 bar. dziennie 
i posiadanie przez nie przeszło 480 okrętów na- 
ftowych. 

Rentowność nowych wierceń w Baku 
iw Stanach Zjednoczonych. A. P. Urobił się 
ogólny pogląd, że dowiercenia nowych szybów w Baku 
są znacznie droższe, aprzez to i mniej rentowne niż 
w Stanach Zjednoczonych A. P. 

Statystyka jednakowoż wykazuje, że rentowność 
nowych produktywnych szybów w Baku w roku 127, 
jak i wartość ropy, którą w tymże roku z nowo do- 
wierconych szybów uzyskano, bardzo mało odbiega 
od wartości, obliczonej w tymże czasie w Stanach 
Zjednoczonych. | 

Produkcja ropy i gazu ziemnego w Stanach 
Zjednoczonych przedstawia się w roku 1927 w poró- 
wnaniu z rokiem 1926 (wedle Oil and Gaz Jounal) 
następująco: (w tysiącach baryłek) 

1926 0 1927 VA 

Arcansas 58.730 Tył. 40.411 4,5 
Kalifornja 224114: > 20,3 230.751 202 
Stany wschod. 38.765 5,0 40.173 4,4 
Kansas 41.346 5.2 41.044 4,0 
Louisiana 24.283 3% 24.3381 254. 
Stany Mountain 38.220 4,4 30.189 3,3 
Oklahoma 177.651 23,1 276.022 30,0 
Texas 1720459. 6-24,9 220.030 _ 24,6 

Razem 175.651 100 903.851 100 

W porównaniu z rokiem 1926 wzrosła produkcja 
w Texas i Oklahoma, a spadła w Arkansas i Stanac 
Mountain. 4 

Wydobycie ropy w najważnieszych centrach na- 
itowych Texas, Oklahama i Kalifornji wynosiła w 1926 
roku 73,7 9/, a w 1927 roku 80,6%, całej produkcji 
Stanów Zjednoczonych. 

Ilość nowych dowierceń w Stanach Zjednoczo- 
nych podają cyfry: | 

w roku 1927 23.143 otworów Ukończonych 
ż 1920>:.20,310:7 =, 

Produkujących 5 1927 14.442 > 
> 1926 19.013 > 

Gazowych 3 1920 524920085 
| A 1926 2.341 * 

Nieproduktywnych A. 1927555210 » 
A 1926 7.965 5 

Jeśli przyjmiemy, że w Ameryce spadła produk- 
cja uzyskiwana z szybów czynnych w r. 1926, o 15, 
w r. 1927, (w Baku wyprodukowano w r. 1927, ze 
starych szybów, czynnych w roku poprzednim, tylko 
87'/, produkcji roku poprzedniego), to otrzymamy dla 
Ameryki przeciętnie dla szybów starych, tylko 85 o 
produkcji roku poprzedniego, co w miljonach bary- 
łek przedstawia się następująco : PŻ 

wydobycie z starych szybów 659,3 
3 z nowych ', 244,5 

Razem 903,8 

Przyjmując przeciętną cenę ropy w Stanach Zje- 
dnoczonych 1,10 Dol. za baryłkę, otrzymamy z ilości 
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244,5 mil. baryłek ropy, wyprodukowanej z nowo do- 
wierconych szybów, sumę 269 milj. Dol. 

. Pytanie, 
na odwiercenie nowych szybów. Wedle „Oil ana Gaz 
Joural* przeciętny koszt wiercenia jednego szybu 
w 1927 roku wynosił 18.125 Dol. Według powyżej 
przytoczonych dat dowiercono w roku 1927 — 24.143 
szybów, z tego 2.491 gazowych. Otrzymamy więc 
cyfrę 21.652 szybów, których koszt (4 18.125 Dol.) 
wyniósł 382,452.500 Dol. Te nowe szyby, jak podano 
powyżej, wyprodukowały 244.5 milj. baryłek, o łą- 
cznej wartości 269. mil. Dol.; Wynika ztąd, że nowe 
szyby w pierwszym roku swego istnienia zwróciły 
68,6%/, swej wartości. 

Biorąc porównanie ze stanem ilości dowierco- 
A szybów i produkcji w Baku otrzymamy: 

produkcja w roku 1927 1,089,653 ton 
1926 _ 6,067,000 , 

uwiercono metrów , 1927 240,936.7 | 
Przyjmując przeciętny koszt odwiercenia jednego 

metra bież. na 180.— rubli, otrzymamy sumę 
43,368.660 rubli. 

Z produkcji tych szybów uzyskano w roku 1927 
_ kwotę 32,859.612 rubli, przeto pierwszy ich rok istnie- 

nia pokrył TOWER włożonych inwestycyj, a więc coś- 
kolwiek więcej niż w Stanach Zjednoczonych A. P. 

Zauważyć w dodatku należy, że w Stanach Zje- 
dnoczonych rok 1927 był pod względem produkcji 
ropy lepszy niż rok poprzedni, (o 16.5'/, więcej), 
mimo mniejszej ilości dowierconych otworów wier- 
niczych, ( o 17.6%omniej), w tymże roku. 

jaką część kwoty należy przeznaczyć 

NAFTOWY” 

Rumunia. 
Pożar szybów w Moreni. 

Korespondent dwutygodnika „Zeitschrift ges ż 
B. V.* przesłał garść wiadomości do a do. 
o pożarze pól naftowych w Moreni. Należą © SAB. 
firmy „Astra Romana*, pożar zaś objął dwa otw KUz. 
wiertnicze Nr. 298 i 268. W odwiercie Nr. 298 w: 05% 
tek nawiercenia bardzo obfitego pokładu ają 3 
wentyl bezpieczeństwa. został wyrzucony, 
o korpus dał iskrę, która stała się przyczyną 
Ogień ogarnął rychło 15 otworów świdrowych, * zć 
jednakowoż zlokalizowany jedynie do otworów 
odzie gaz spalał się słupem wysokim na 60 m A= 
Nr. 268, gdzie wprawdzie wentyl gazowy został: zat 
knięty, lecz samoczynna produkcja ropy ustawić: 98 
podtrzymywała płomień. Przytem przy. szybie Nr. dły, 
wszelkie zwykle stosowane środki zaradcze Za | 
ponieważ wskutek wielkiego żaru nie można ogó 4 
podejść bliżej do ognia. Firma „Astra Romana PZŻ 
nowiła wykonać tunel do płonącego szybu, DY powi 
odprowadzenie podziemne gazu przeszkodzić poża! 
W tym czasie podkop był gotów na przestrzeni 
podczas gdy całkowita długość tunelu ma wyni 
145 m. (0 

Podczas pożaru 4 robotników zostało ao pe 
parzonych a w 14 szybach urządzenia nad pó sj 
ziemi zostąły zniszczone. oby 

pyz:0D) Korespondent zaznacza, iż koniecznem DY 520 
wyszukanie drogi i środków, któreby umożliwiły połari 
i RAR gaszenie i izolowanie powstałego PO” 

Życie oceniana 
Umowa zbiorowa. 

dotycząca warunków pracy i płacy dla Tow. Akc. 
„Borysław* Ska Akc. dla przemysłu woskowego i na- 
itowego w Borysławiu, spisana dnia 1-go czerwca 
1928 r. pomiędzy dyrekcją tegoż ZARA a Cen- 
tralnym Związkiem Górników. 

Art. I. Reprezentacja robotników. 
Za reprezentację ogółu zatrudnionych robotników 

uznaje Zarząd kopalni delegatów, wybranych na zwo- 
łanem w tym celu zgromadzeniu z udziałem co naj- 
mniej 4/5 zatrudnionych, wybory odbywają się wię- 
kszością 2|3 głosów obecnych. Na zwołanem w celu 
wyboru delegatów zgromadzeniu mogą brać udział 
przedstawiciele Związków Zawodowych. Na zgroma- 
dzeniach tych jednak nie wolno nikomu ani przema- 

wiać ani agitować. 

"Art. 2. Zażalenia, życzenia i interwencje. 
Przedstawiciel Związku Centralnego Górników 

ma prawo sam lub z wybranymi delegatami członków 
swego Związku przedstawić zarządowi kopalń lub To- 
warzystwa zażalenia i życzenia, oraz interwenjować 
w A OE postanowień zawartej umowy. 

Avt.-3.- Place: 
_ Płace robotników na kopalniach wosku ziemnego 

'w dotychczasowym wymiarze, 

0- 
ustala się z ważnością od l-go czerwca 1928. r. wo | 
sób następujący : | Sa 
Roboty pod ziemią: 

a) górnicy I kategorji 6.73 zł. za dniówkę. 
b) górnicy 2 kategorji 5.20 zł. , A 
c) górnicy 3 kategorji 4.30 zł. , 5 

Roboty na powierzchni: 
Do robót na powierzchni stosuje Się wd m i 

przy uwzględnić” 
wskaźnika drożyźnianego. - | 
Wydział mechaniczny: | 

Do robót mechanicznych stosuje się równie 
dal płacę w dotychczasowym wymiarze, pa UW 
dnieniu wskaźnika drożyźnianego. 

Art. 4. Ryczałty. 
_Do zarobków górników (art. 3. roboty pod 

2 

w punktach a, b, c) ustalonych w niniejszej U 
doliczonym zostanie ryczałt, uzależniony od reg 
nego uczęszczania do pracy w następujących 
sokościach: > 

. a) dla kalegorji 1 górników 30. — zł. 
b) dla kategorji 2 górników 22 DŻ 
c) dla kategorji 3 górników 21.02 , 
Ryczałty te wypłacane będą tylko ri usp 

kom, którzy w ciągu miesiąca bez należytego " 
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wiedliwien; 
en z. 2.4. . . . . ..- . 

normalne. la Opuścili nie więcej jak trzy dniówki 

robota należyte usprawiedliwienie uważa się chorobę 
Wezwanie chorobę członków jego najbliższej rodziny, 
czności '€ do władz państwowych, które to okoli- 

' muszą być udowodnione. 
| ma 5. Świadczenia ze strony kopalni w naturze. 
szkanie ębiorstwo winno dać zasadniczo pomie- 

w naturze, odpowiadające wymogom higjeny. 
płaci prz razie „niemożności dostarczenia mieszkania 
niowe : edsiębiorstwo następujące relutum mieszka- 

b) kazatym |. 17.— zł. miesięcznie, 
Rob aierom JE 8.50 » miesięcznie. . 

szkaniąc otnicy, którzy mieszkają we własnych mie- 
lerowię otrzymują relutum mieszkaniowe jak kawa- 

*]. zł. 8.50 miesięcznie. 

p | <drt. 6. Zmiany płac. 
szane uuyżej wymienione płace i ryczałty podwyż- 
centu o qe: zniżane będą każdorazowo według pro- 
czną dlo aszanego co miesiąc przez Komisję parytety- 

a przemysłu naftowego we Lwowie. 
O | det. 7 Opał i światło. 

tak jak e I światło otrzymują robotnicy w naturze 
- W przemyśle naftowym. 

drt. 8. Wypłata zarobków. 
Wypłata zarobków odbywać się będzie 20. ka- 

żdego miesiąca w formie zaliczki za dniówki prze- 
pracowane w pierwszych 15-tu dniach miesiąca, zaś 
10-g0 każdego miesiąca nastąpi wypłata i całkowite 
obliczenie za miesiąc ubiegły. | 

Art. 9. Urlopy i wypowiedzenia. 
Urlopy i wypowiedzenia obowiązują tak, jak 

w przemyśle naftowym. 

Art. 10. Roboty mokre. 
Za roboty mokre otrzymują robotnicy 15-to9/, 

dodatek, 
Art. 11. 

Górnik trzeciej kategorji, przydzielony do pracy 
górnika wyższej kategorji otrzymuje odpowiedni do- 
datek wyrównawczy za czas przepracowany w tym 
charakterze. 

Art. 72. 

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1-go 
czerwca 1928 r. Termin wypowiedzenia niniejszej 
umowy obowiązuje l-miesięczny obustronnie. 

Ceny ropy naftowej. 
ww a. brutę, . ŚCh ustalonej dla ropy, przypadającej na udziały 
M ' Ma miesiąc czerwiec 1928 r. (za 1 wagon po 10 ton). 

arka; 

Kryg Czarna . . . . . . . . . . ZŁ 1.472,— ymanów * oo oo 4 1 „ 1.611.— 
„ępŚcienko parafinowa, Równe Rogi pa- | 
D, Inowa, Krosno parafinowa, Ropienka ad 

ukla, Paszowa . . . . 1 1 2: . „ 1.645.—. Orysław, Tustanowice, Orów, Popiele, 
ierzchnia Mraźnica, Słoboda Rungurska, 
OoSmacz, Opaka, Strzelbice, Rajskie, Ło- 

Wuj Hołowiecko, Zmiennica-Turzepole, 
kowa Węglówka, Lipinki, Libusza, Wań- 

Klęczany . « . i 1 1 4 1 1 1. 1 „ 2.944, — 
Stara Wieś SKSZEZZZ 3.291.— 

Cena gazu ziemnego. 
w zagłębiu Borysław-Tustanowice za miesiąc czerwiec 1928 ro- 
ku ustalona przez [zbę Handlową i Przemysłową we Lwowie w po- 
rozumieniu z Krajowem Towarzystwem Naftowem 

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

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

——000—— 
Płace robotników w przemyśle 

Komisja dla regulacji pła : robotników naftowych stwier- 
dziła na posiedzeniu dnia 30. cz:rwca b. r., że w czasie od 
30. maja do 30. czerwca b. r. wynosił przeciętny spadek dro- 

Wobec tego pozostały płace na miesiąc lipiec 1928 r 

Relutum za węgiel i naftę zostało niezmienione. 

ooo or oso 1 4. . . Zł. 1.732:— TOSno .bezparaf., Zagórz, Rypne loco 
roSzniów, Równe Rogi bezparaf., Szym- naftowym. 
ark, Krościenko bezparaf., . 214 » 1.767.— 
opienka Dolna. . . . . «. «1 : : « „ 1.784.—- Bięj kóWka, Kryg Zielona, Iwonicz . . . „ 1.819.— 

Uryco” (loco zbiorniki Comp. Fr.-Polon.) „ 1.985. — 
Z... 5 6 © e A e 6 e go ledós 07 darklowa , - 2.026-— żyzny o 0,076% 

C od l | y e" . . . . 

itków (loco zbiorniki Dąbrowa), » 2.078 oraz dodatki niezmienione. 

asieczna , . „222.1 + 1 „ 2.150.— 
otok, Grabownica Humniska . . . . „ 2.165.— 

k Ustawodawstwo i rozporządzenia. 

towych JU. towarowe polskich kolei normalno-to- 
tozporząą, "eNione zostały częściowo i uzupełnione 
Czerwca To iEM Ministra Komunikacji z dnia 14-go 
| 928 r. Dz. U. Nr. 63, poz. 581. 
Sp ołeczne. | 
Na poyyPłata świadczeń z funduszu bezrobocia. 
Społeczn tawie zarządzenia Ministra Pracy i Opieki 

©] Z dnia 14 maja 1928 r., przejmuje Zakład 

Pensyjny dla funkcjonarjuszy we Lwowie, jako pełnią- 
cy funkcję Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umy- 
słowych we Lwowie, z dniem 1-go czerwca r. b. od 
Funduszu Bezrobocia wypłatę Świadczeń, należnych 
w myśl wymienionego rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej pracownikom umysłowym z powodu 
braku pracy, na obszarze swojej działalności, t. j. na 
obszarze województw : krakowskiego, lwowskiego, 
stanisławowskiego, tarnopolskiego i wołyńskiego. 
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Dowód ze świadków w postępowaniu ad- 
ministracyjnem jest dopuszczalny. W ustawie 
o podatku dochodowym art. 50 część 5 głosi, że wy- 
miar podatku uskutecznia sama władza, jeżeli płatnik 
nie złożył zeznania lub złożył je po term nie. Na tej 
podstawie komisja szacunkowa nałożyła podatek, a po- 
datnik odwołał się do komisji odwoławczej przy lzbie 
skarbowej, powołując się na Świadków celem wyka- 
zania, że wymagane zeznanie złożył w terminie właści- 
wej władzy za pośrednictwem swego zastępcy prawnego 
przez urzędniczkę tegoż. | 

Najwyższy Trybunał Administracyjny, rozpatrując 
sprawę, uznał skargę podatnika D. (3. za uzasadnioną 
(wyrok Nr. 883/27). Ustawa bowiem nie określa trybu 
postępowania przy wnoszeniu zeznań przez płatników, 
względnie odbieraniu zeznań przez władzę, t. zn. po- 
zostawia otwartą kwestję ewentualnego sporu między 
płatnikiem i władzą co do faktu wniesienia lub nie- 
wniesienia zeznania. Również niema przepisu, że 
jedynym dowodem wniesienia zeznania są zapiski 
urzędowe władzy. Stąd wynika, że fakt nieposiadania 
przez płatnika zaświadczenia o złożeniu zeznania nie 
upoważnia władzy '-do twierdzenia, że płatnik nie skła- 
dał zeznania. Ba wa 

Zdaniem Trybunału, obowiązkiem władzy było 
dopuścić ofiarowany przez płatnika dowód ze Świad- 
ków, który przecież nie wykluczał dalszych dochodzeń 
ji ustaleń spornej okoliczności. | 

Składanie zeznań o obrocie dla każdeg » 
zakładu. Przy wymiarze podatku przemysłowego wła- 
dze skarbowe winny wziąć pod uwagę, że obowiązek 
płatniczy może być wielokrotny stosownie do tego, 

| i i i łeb; ; że me JO R czy płatnik posiada kilka przedsiębiorstw 1 siębiorstw AJ 
dopuszczalne zliczanie sum obrotu kilku przedsi 
jako jednego przedmiotu podatkowego. 

składu korków (przedsiębiorstwa handlowego). "+" u 
Skarbowe ustaliły obrót dla składu korków 1 fabry 
korków razem. Ta decyzja uległa zaskarżeniu 

szkodą dla firmy, która nie otrzymawszy -L< twa 
płatniczych oddzielnie dla każdego przedsiębior". 
była pozbawiona możności obrony w postępowa 
odwoławczem, odnośnie do ustalenia obrotów Ka ść 
przedsiębiorstwa oddzielnie, . (Wyrok N. Te A. Z aż 
1. IL. 1928 r. i. Rej. 2442/25). 

Weksel in blanco. Jeżeli wierzyciel oprócz 
zobowiązania dłużnika zabezpiecza swe prawa 
zapomocą otrzymanych od niego weksli in bla 
okoliczności, w jakich następnie weksle te wyp 
nie mogą pozostać bez wpływu na określenie 
płatności Gługu. adżt „A 

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjneci 
w Warszawie między innemi, z tego tytułu, Ę 
Apelacyjny, rozpatrując sprawę o przerachowani M 
wiązania, nie wyjaśnił, dlaczego przy ustaleniu RE, 
płatności długu, oparł się wyłącznie na zobowiążć . , 
pozwanego, a nie wziął pod uwagę terminu p 
weksli, które były wydane na zabezpieczenić v 
wierzyciela w zaufaniu in blanco 1 dlatego okolicza ięć 

nCcO; | 0 
etnion 

raw 

w jakich weksle te zostały wypełnione, muszą (Ore ż 
wpływ na określenie terminu płatności długu. 
Izby Cyw. S. N. Nr. |. C. 1552/1925 z okr. 18 
1927). 

PIŚMIENNICTWO. 
Promienie ultra-fioletowe jako środek po- 

mocniczy przy badaniu olejów i tłuszczów. 
W Niemczech skonstruowana została lampa kwarcowa 
służąca do analizy, przy pomocy promieni ultra-fiole- 
towych. Naświetlone promieniami przedmioty wykazują 
w każdym wypadku charakterystyczne dla danego 
przedmiotu zabarwienie albo fluoryscencję, które po- 
zwalają w większości wypadków stwierdzić skład che- 
miczny badanego przedmiotu, jago czystość, składniki, 
oraz zafałszowania. W większości wypadków stwierdzić 
można przy pomocy naświetlenia obecność składników, 
które przy przeprowadzeniu zwykłej analizy chemicznej 
wymagają długich i uciążliwych badań. 

W pracy swej p. t. „O fluoryscencji olejów 
w świetle ultra fioletowem* stwierdza Prof. Dr. Croner 
zachowanie się poszczególnych olei. Badania te wyka-- 
zały np., że plama waseliny na papierze daje wyraźną 
barwę jasno niebieską, olej lniany żabarwia się tylko 
bardzo lekko, nafta wykazuje barwę ciemno niebieską, 
oleje maszynowe zaś barwę żółtawą. Mieszanina kilku 
gatunków olei mineralnych roślinnych, lub zwierzęcych 
wykazuje barwę nieokreśloną i ściemnioną. 

sz WAŻ i (SZ OBCEG UG) 

Trudności przy wydobywaniu ropy parafi- 
nowej omawia Frank M. Brewster w „Oil $ Gas 

Journal", Autor stwierdza w referacie, że parafina zbie 
się zarówno w rurach wiertniczych względnie tłokOW) p 
utrudniając wydobywanie ropy, jak też w MS. 
warstw roponośnych w najbliższem sąsiedztwie otw 2e- 
wiertniczego powodując stopniowe znaczne zmniej?” 
nie się produkcji. - Ę a Wol > Ro 

Powodein osadzanią się parafiny jest oziębie! .. 
wywołane nagłą redukcją ciśnienia, zmniejszen”. „e, 
rozpuszczalności parafiny wskutek depresji, Wa (A> 
nia wywołane pracą w otworze świdrowym, WY > A 
nie się soli, a wkońcu ulatnianie się gazu Z! 
i lżejszych składników ropy. 

Stosunkowo łatwo usunąć się daje par sł 
z przewodu otworu wiertniczego, trudniej riatom 
zapobiec zatykaniu się porów w warstwie ropon 
W tym ostatnim wypadku stosuje się następującć 
tody :' | 

benzolu, nafty, lub ropy daje niezłe rezultaty W 
podgrzewania rozpuszczalników. , - | +0 6 wale ''2. Podgrzewanie parą usuwa parafinę jedy”” A 
z przewodu wiertniczego. ż BER > 

3. Najlepsze rezultaty otrzymuje się przy 
waniu metod chemicznych i wyzyskaniu ciepła TE" 
oraz metodą „Garner Leyden*, polegającą na ch 
lenia otworu wiertniczego przy pomocy gazów palny -. 
wprowadzonych do otworu wiertniczego. 

Zeszyt 13 Ę 
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Firma N. złożyła zeznanie o obrocie, doty e 
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1. Rozpuszczanie paraliny przy pomocy benzy e, 

akcji: 

w. Amery<* i 
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uz 
WER Przy pomocy tej metody zwiększenie pro- 
becz jednego otworu wiertniczego z 1 beczki na 100 $K uziennie, 

(BZU) 
opis log, Wutygodniku „Zeitschrift des I. B. V.* znajdujemy 
lotniczej Z Aspern do Borysławia na płatowcu polskiej linji 
cały przej; OlOt*. Sprawozdawca opisuje bardzo szczegółowo 

ze PORE: ielki '€g lotu, wyrażając się z wielkiem uznaniem o spraw- 

ności, wygodach, pewności jazdy i zimnej krwi pilotów naszej 
linji lotniczej. Obecnie, dzięki szybkości komunikacji, niebezpie- 
czeństwa zmniejszonego do minimum oraz możności przewożenia 
próbek towarów i poczty, której opłata przew.zowa jest niższą 
przy komunikacji zagranicy z Polską od zwykłej taryfy poczto- 
wej, zastosowanie tego środka lokomocji postępuje w tempie 
przyspieszonem. Przemysł naftowy, uznając słuszność przysłowia 
„czas to pieniądz" wita ze specijalnem zadowoleniem szybki 
rozwój polskiej linji lotniczej „Aerolot*. 

STATYSTYKA. 
według danych Min. Przemysłu i Handlu. 

W A ydobycie i obrót ropą w kwietniu 1928 r. 
Produkcja i przeróbka gazu ziemnego *) i Pa w cysternach. 

OK w kwietniu 1928. 

RĘG GÓRN. ARA Opał |Manco > do =. Wydobycie gazów ziemnych . . . . . 87.200 tys. metr. sześć, 
Hość przerobionego gAzw. w%.7 »% . 20.7802, ź k. 

Kraków >. Sj A A g% * WYdDDYGIEOAZONY BZ EO PP WZACE A 
c > 613 3 6 604 611 572 Zbyt Bazolny-W. KTaJUu « » 45003, 02:094., 

0 , 
cz |... .|491]|. 12| 389| 4.570] 4.432| 3.771] Eksport gazoliny. . . . . . . .. 2, 

SOWE | 0341 5 3| 333] 319] 328] Liczba czynnych zakładów . . . . . 18 , 
—— EOZDASTODOLAAROWE ZPP K SOJA 11034 

Razem 
* 5.925 20 398 | 5.507 | 5.362 | 4.671 *) Dane tymczasowe Minist. Przem. i Handlu. Pp GASZĄ 

A Rafineryjny przemysł naftowy w kwietniu 1928 r. 
Prz er + óbka ropy — 553.086 ton. Zapasy ropy dnia 30. IV. — 38.621 ton. w tonach. 

|P hód duktów naftowych | Rozchód produktów naftowych PR ODUKT Zapas dnia dauzół ZOE ż 8 Zapas dnia 

| 1..7V: '1920 r. ż ży, Dowóz brać zap at 30. IV. 1928 r. 
007 rpne. OREWGRZJNĄ | Wytwórczość do rafineryj BRA ag a 

Nonzyna ZARY toSM 21.481 6.340 2.380") 5.130 | 5.089 19.982 
OI A WERSU RANGA 24.754 15.231 = 8.092 2.498 29.395 
OS ŻOWy ; 0; . 24.873 10.334 = 4.058 6.280 0 picie smarowe . | - 42-443 6.765 Ęż 5.057 3.797 40.354 pna 70. 4012 2.068 KE 243 2.008 4.720 
U ERSRDANAA 121 28 — — 12 137 Ą sg. gina RO ORĄ PE: 68 51 ze 22 = 97 

oco: R 8.605 1.622 Ę: 500 255 9.472 052 AXOPRZONI 947 791 — 34 1.047 657 
p. 364 227 = 243 12 336 
PDzogiałośy 0 © | 66.263 5.383 4 451 737 70.458 

—=-|a——, Razem . . 193.931 | __ 49.740 2.380 23.830 21.735 | 200.486 
BEC 

azolina z gazu ziemnego. Ilość robotników zatrudnionych 30. IV. — 4.674. 

Wywóz produktów naftowych w maju 1928 r.*) 
KSZOCADZY RYBĄ ONE ZY OSCYSCHH 

RODU K TY maj | styczeń — maj maj styczeń — maj 

EM 1928 1928 1927 1928 1928 1927 

Nafta JSW EMNEw A PE” 1.426 11,135 19.732 372 2.766 5.434 
Oleje PODIESZS BOYZ 6.044 22.917 33.182 981 3.958 5.893 
Oleje smarowe. . . . 3.554 12.168 21.878 959 3152 5.856 
Benzyna AE WAREZ 5.119 21.090 30.807 2.418 9.775 14.078 
SĄ Ir REPO NARAZ | 3.937 15.579 1.136 3.051 I2207:-:1 8.170 | 

, | = ) Według danych Głównego Urzędu Statystycznego. 
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Eksport produktów naftowych z podziałem na kraje. 
w tonach. Kwiecień 1925: 

„EE Sza" gi 

= = m =— se” 

= = s = = = 
Kraj s | .|5|6 | 8 | = s z E = 

S|E|E|5|E 2 5 |ś|ś| 8 | 
Austrja 263 37 | 1625 434 305 — 11 409 
Czechosłowacja 3834 | 2060 | 245 | 974 60 — — — 7 
Gdańsk 615 61 | 2702 | 1926 480 12 — — _ 
Litwa — 119 181 16) — — — —_ 
Rumunja — — z 86 | 140 — am — 1 
Szwajcarja 29 — 1097 15 60 — — 16 | 
Łotwa — 89 228 95 z sm — 32 — 
Szwecja 28 65 — 30 — — 15 — _ i 
Jugosławja — — — 15 85 — — — — 8 
Włochy 10 21 — 77 | 200 — — 33 — 
Niemcy 24 46 3 — 430 — 229 557 — 
Francja 06 Z 139 31 60 — — — —_ 
Danja 205 — 60 | — — — — -— — 
Węgry 25 | — — 148 | 30 — — —| 
Anglja — — — — 30 — — — —_ 
Hiszpanja — — — — 128 — — — — 
Grecja — — — za zm —_ — — z 

Razem . . 5089 | 2498 | 6280 | 3797 | 2008 12 255 | 1047 12 

Wyd.: Krajowe Towarzystwo Naftowe. Odp. Redaktor: Dr. Stanisław Sch atzeł 

Wykonano w „Drukarni Lwowskiej" we Lwowie, ul. Kopernika 11. — Telefon 8-31. 

——"F| 
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i NAFTOWY PRZEMYSŁ MAŁOPOLSKI 
PARYŻ LWÓW WARSZAWA 

89 Boulevard Hausmann BATOREGO 2%. | Senatorska 42. 
Telef. Nr. 363, 364, 4460, 915. Telef. Nr. 109-01. 

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

| = a u Borysław, Tustanowice, Mraźnica, Schodnica, Pereproeśstyna, Wielopole 

Tłocznie: „> 
L = ag W POLSCE: Trzebinia, Drohobycz, Peczeniżyn. 

Rafinerje: |, czEcHosŁówacji: Maehrisch Schoenberg (Sumperk.) 

ORGANIZACJE SPRZEDAŻY w Polste: „OLEUM” Tow. z ogr. por., Centrala, Lwów, Batorego 26. 
Składy: Biała Pódlaska. 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- 

wiac, Stryj, Tarnopol, Tomaszów Mazowiecki, Warszawa, Wilno, Włocławek, Włoszczowa, Zamość, Złoczów. 

„A M I A G* Sp. Akc. Berlin, IV. W. Scbitbauerdamm S6. Reprezentacje: w Niemcze: bit we Francji: „P RE M I ER' Patyź, 89 Boulevard Hausmann. 
inne kraje Europy: „GALLIA* Sp' Akc. Wiedeń I, Renngasse 6. 

a 

[I 
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128. ST 0 Jy : 

— | | »STANDARD-NOBEL w POLSCE”, sróżka akcyjna 
z lą CENTRALA W WARSZAWIE, AL. JEROZOLIMSKIE 57. 

Pezł 240 własnych składów i Zastępstw we wszystkich większych miastach Rzeczypospolitej 
39 Sptzedaż Nafty, Benzyny i Produktów Specjalnych dla celów 
66 ptzemysłowych i tolniczych w najlepszych gatunkacb. 

Ę Olej gazowy, — Oleje maszynowe, > Oleje cylindrowe. 
71 Oleje automobilowe: krajowe i amerykańskie. — — — — — 
je WŁASNE AUTOMATYCZNE STACJE BENZYNOWE 
k we wszystkich większych ośrodkach tuchu automobilowego. 
00 Oleje białe. — Produkty Specjalne: „„Flit* i „Pyłochłon'. 
e Asfaltowanie dróg sposobem amerykańskim. 

80 Kopalnie nafty w Zagłębiach : Bortysławskiem i Stanisławowskiem. 
Ę FABRYKA GAZOLINY W BORYSŁAWIU. 
30 | RAFINERJA NAFTY W LIBUSZY. ------ 

28 WŁASNA ŻEGLUGA RZECZNA. R: ; 

66 —4 - ; „STANDARD-NOBEL w POLSCE", Spółka Akcyjna 
A == ZARZĄD: WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 57. 
Ę Adres tel.: „STANOBEL:”. 

R — 

scs — _ nara — 
Tow. Akc. Fabryk Budowy Teansmisji: Maszyn : Odiewni Żelaza 

| RZCZĘA R 

„3. J do rygów wiertniczych z przekładnią spegle „laka WYCIĄGI (hasple) zaa z zębami podwójnie śrubowemi 

||| Mle / da | -cołą Strebel'a, 
| We i stożkowe oryginalne do 
| |. zębami obro- t 

a. aż ogrzewań 
cjalnych auto. centralnych. 

matach, 

PĘDNIE cRavsMisjE) 
TOKARKI szybkotnące, WIERTARKI kolumnowe. 

WŁASNE BIURA SPRZEDAŻY: N 14, 
zgi WOWIE w WARSZAWIE w KRAKOWIE w P>ZNANIU w KATOWICACH ybliki iewicza 39 Al. Jerozolimska 51 kasztowa 24 Cieszkowskiego 8 Batorego 4 

| L ć 4 | 
| Krak. A LINIE posTawAa ZE SKŁADÓW LUB W TERMINACH KRÓTKICH. W GDAŃSKU. 
33 rzedm. 58. Schiisseldamm 62. | 

—— a j A a i od Ź 
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GALICYJ>K FABRYKA NARZĘDZI WIERTNICZYCH 
PERKINS, MACINTOSH 6 ZDANOWICZ 

SPÓŁKA Z OGR. POR. 

FABRYKA W STRYJU. - -- WARSZTATY W BORYSŁAWIU: 
Wyrabia: ŻÓRAWIE ORAZ KOMPLETNE URZĄDZENIA WIERTNICZE WSZYSTKICH SYS” 

TEMÓW, WSZELKIE NARZĘDZIA, PRZYBORY i t.p. DLA CELÓW WIERTNICZYCH: 
ŻÓRAWIE PRZEWOŻŹNE. 

URZĄDZENIA GAZOLINIARNI, CHŁODNICE, ODWADNIACZE, (SEPARATORY), DESTY* | 
LARNIE 1 t. p. | 

WINDY WYCIĄGOWE RĘCZNE DLA CELÓW KOPALNIANYCH, BUDOWLANYCH i innych: | 

WAŁY WYKORNIONE, TRANSMISJE, KORBY i t. p. ORAZ WSZELKIE WYROBY KUTE 
' TOCZNE WEDLE WZORÓW i RYSUNKÓW DLA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO: 
MŁYNARSKIEGO, ROLNEGO, KOLEJEK WĄZKOTOROWYCH i i. 

ELEKTRYCZNA i SAMORODNA SPAWALNIA. 

WYKONUJE WIERCENIA AKORDOWE ZA WODĄ, ROPĄ 1 INNEMI MINERAŁAMI. 

| AR REYNZ ZZA CZY O śp) CSR A ra Mał ad 
| ae 

PEEK OR WWE BOG Z ACE SERRA CWN AC CE "A 
) 00 | | | * | | a (W 

TECHNIKA i GEOLOGIA NATIUWA il | | IL [0 | zoo 

"YANN ZBI ÓR REFER ATÓW | 

— iiber die Petroleumindustrie — WyM | 
WYGŁOSZONYCH NA ZJEŹDZIE NAFTO | 

specjalny organ poświęcony sprawom przemysłu E W CZERWCU 1927 WE LWOWIE. 3 
naftowego i handlu produktami naftowemi | | 

22-gi ROK WYDAWNICTWA. | 

Prenumerata roczna Mk 100'—. 

Podaje codziennie daty o produkcji 
i handlu ropą i jej przetworami, wiadomości 
o rozwoju wszystkich gałęzi przemysłu i dane 
o przedsiębiorstwach, wszelkie informacje 
prasowe i personalne oraz sprawozdania 
o techn. postępach w przemyśle naitowym. 

Zeszyty okazowe bezpłatnie. 22 

Do nabycia w Administracji : 

"PRZEMYSŁU NAFTOWEGO”, Lwów, ul. Akademicka (0- 
i — u AN 

cena zł. 6.—. 

Verlag fiir Fachliteratur 6 nii. 
Berlin W. 62, Courbieresfr. 3. — Wien KIM, Vegagasce 4. 



POLSKIE FABRYKI MASZYN I WAGONÓW 

"| | L ZIELENIEWSKI W KRAKOWIE, LWOWIE i SANOKU 
2 | Spółka Aktyjńa. 

l FABRYKA KRAKOWSKA 

KOMPLETNE URZĄDZENIA 
Destylacji ropy i olejów parafinowych, rafinacji i rektyfikacji 

"--- benzyny, nafty i smarów — fabrykacji parafiny. ---- 

= || 
w szczególności: 

i | ; a CHŁODNIE pfży zastosowaniu NH, albo SO, . 
M KRYSTYLIZATORY, KÓMÓRY POTNE. 

EŃGE 

Deśtylacji destrukcyjnej (cracking) gazeliniarń 
= kompresyjnych i adsorbcyjnych. : 

Specjalność : 

URZĄDZENIA DLA DESTYLACJI PRZY Z A- 

STOSOWANIU WYŚOKIEJ PRÓŹ N i. 

WwyM 

Kotły stałe I przewóżźne — Maszyny patówe —Hasple barówe 
i elektryczne — Kompresory wentylowe i suwakowe — 
Pompy tłokowe i ceńtryfugalne — Zbiorniki na ropę, 

benzynę i gazolinę. 

= | || KONSTRUKCJE ŻELAZNE. 



Galicyjskie Karpackie: 
Naftowe Towarzystwo Akcyjne 

dawniej Bergheim i Mac Garvey 

Fabryka maszyn i narzędzi wiertniczych, Glinik marjampolski,(posta) 
Oddział w BORYSŁAWIU. 

Poczta i telegraf w miejscu. —===>—==— Telefon Gorlice Nr. 171 —=o===== Adres telegr.: „Ekscenter" GL. mp. 
Stacja kolejowa: Zagórzany. Przystanek kolejowy: Glinik marjampolski | 

Zastępstwa i przedstawicielstwa w kraju: w Warszawie, Lwowie, Krakowie | 
Borysławiu i Sosnowcu. 

Zagranicą: w Bukareszcie, Londynie, Paryżu, Rotterdamie, Rzymie i Wiedniu. 

DOSTARCZAMY Z WŁASNYCH WYTWÓRNI, NA PODSTAWIE 
DŁUGOLETNICH DOŚWIADCZEŃ NA KOPALNIACH WŁASNYCH 
NASZEGO TOWARZYSTWA, (obecnie 468 szybów w wierceniu 
i eksploatacji): 

a) W dziale budowy maszyn: c) W dziale rafineryjnym: 
Maszyny parowe dla celów wiertnictwa, Maszyny, aparaty, przybory, prasy sączkowe, 
Parowe wyciągi tłokowe, | płyty i ramy do tychże i t. p. 
Wyciągi tłokowe z napędem elektrycznym i mo- 

torami spalinowymi, d) W dziale odlewniczym: 
Pompy parowe, transmisyjne i ręczne, 
Młoty parowe, przenośne nastawialne, do uderza- 

nia w kierunku pionowym i skośnym. 

Odlewy żeliwne do 5.000 kg., odlewy mosiężne, i 
surowe i obrobione. 

b) W dziale kopalnianym: e) W dziale konstrukcyjnym : 
Kompletne urządzenia wiertnicze wszelkich syste- Konstrukcje żelazne, zbiorniki żelazne, suwnice itp. 

mów, 
Żurawie wiertnicze polsko-kanadyjskie, pensyl- 

wańskie i kombinowane, f) W dziale ogólnym: 
Żurawie płuczkowo-udarowe i „Rotary”, Beczki żelazne, spawane, o pojemności 200 litrów, 
Żurawie wiertnicze przewoźne, czarne, pomalowane lub ocynkowane, 
Wszelkie narzędzia, przybory, maszyny 1 aparaty, Kuźnie polowe, ogniska kuzienne i formy 

wchodzące w zakres wiertnictwa, ogniowe, 
Urządzenia pompowe, grupowe i pojedyncze, Imadła równoległe, 

oraz przybory do pompowania, Palniki i urządzenia do opału płynnego i gazo” 
Kompletne gazoliniarnie, wego, 
Aparaty „Metan* do oczyszczania emulsji metodą Wyroby kute (żelazne i stalowe) w stanie Suro* 

ciągłą. wym lub obrobionym. 

Wykonujemy również wszelkie naprawy maszyn i urządzeń wchodzących w zakres 
kopalnictwa naftowego i rafineryj nafty, w szczególności naprawy i przeróbki cystern. 

MMA NNAA NAZWA A AOL 
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