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Zjazd Naftowy w Tulsa. 
Z okazji otwarcia _ międzynarodowej wystawy 
| w Tulsa (Oklahoma), „Oddział Naftowy Ame- 
ryk. Inst. Inżynierów Górn. i Metalurgówć, zwo- 
ał dwudniowy Zjazd celem zapoznania się z no- 

Wemi zdobyczami naukowemi i doświadczeniami 
z dziedziny ekonomii naitowej, techniki wiertniczej, 
| 0d eksploatacji, metod ożywiania złoża naftowego 

Referaty były następnie żywo dyskutowane 
a dyskusja wykazała nieraz wprost przeciwne zda- 
Wa. [)yskusję ułatwiało to, że każdy z obecnych 

Otrzymywał egzemplarz referatu przed każdym od- 
Czytem. 

.._ Po otwarciu Zjazdu przez A. W. Ambrose wi- 
€prezydenta organizacji, €. Osborn odczytał swą 
Pracę w zakresu. ekonomji naftowej p. t. „Zapo- 
Izebowanie, zużycie i ceny ropy w roku 1928*. 
lterpretację sytuacji przemysłu naitowego oparł on 
da podstawie prawa podaży i popytu. Dwaj na- 

cpni mówcy, byli jednak cokolwiek odmiennego 
Zdanią dowodząc, że w ubiegłym roku bardzo po- 
ważną rolę. odegrały ceny akcyj naftowych, 
które miały decydujący. .wpływ na kształto- 
Wanie się. ceny ropy i jej produktów. J. Rogue 
Wykazał na przykładzie przemysłu miedzianego. 
"€ uplanowana akcja akcjami miedzi pozwoliła 
a podwyższenie cen tego materjału i wyraził zda- 
die, że nie jest wykluczonem, że amerykański prze- 

Rysł nattowy będzie musiał próbować tego środka 
: i CM zapobieżenia nizkim cenom ropy i jej pro- 

luktów w obecnym okresie nadprodukcji. 
._ Jedynym referatem z zakresu techniki wiert- 

wa był odczyt-R. Cartwright'a na temat „Pró- ' niet 

| Sai wiercenia rotacyjnego'. Jak poprzednio zau- 
żył p. Harman, wiceprezydent Maryland Oil Co. rządzące samoczynnym wypływem ropy i 

063:665 (73) 
(1550 słów) 

inżynierowie amerykańscy za mało zwracali dotych- 
_ czas uwagi na technikę wiertniczą, zajmując się głów- 

nie sposobami jej eksploatacji, podczas gdy łatwiej 
jest obecnie obniżyć koszty produkcji o 25% przez 
zmniejszenie kosztów wiercenia jak. jej wydobycia. 
P. Harman przepowiada też wyeliminowanie systemu 
lidqowego ze względu na wysokie koszty wiercenia. 
Powodem tego jest: 1) duży koszt rur wiertniczych, 
2) ciężkie instrumentacje, 3) trudności w znalezie+ 
niu dobrego wiertacza. R. Cartwright omówił zalety 
i wady automatycznych kontrolerów wiertniczych 
typu Halliburtona i Flilda, oraz indykatorów cię- 
żaru. W dalszej części streścił doświadczenia nad 
różnemi rodzajami płuczki rotacyjnej i określił jej 
własności i charakter. Analiza czasu zużytego na naj- 
rozmaitsze czynności złożone z wiercenia, wyjazdu 
i zapuszczania Świdra, rozszerzenia i t. p. doprowa- 
dziły go do wniosku, że procent czasu zużytego na 
niektóre z tych czynności wzrasta nieproporcjonal- 
nie szybko, w miarę zwiększającej się głębokości. 
Należy więc pójść w kierurku wyeliminowania po- 
wyższych strat. W dalszym ciągu przedyskutowano 
związek jaki zachodzi pomiędzy ciężarem wywartym 
na ostrzu świdra, a szybkością obrotów stołu rota- 
cyjnego, wytrzymałością rur wiertniczych na Skrę- 
canie i obciążenie lin. Problemy powyższe wzbu- 
dziły duże zainteresowanie zebranych. 

Sprawy mierzenia temperatur, ciśnienia i sto- 
sunku gazu do ropy w złożu ropnem były jednemi 
z najciekawszych tematów Zjazdu, opracowanemi 
przez K. Sclatera. Dokładny pomiar powyższych dą- 
nych, na dnie otworu, które są podstawą racjonalnej 
gospodarki ropą i gazem, rzucą wiele światła na 
tę tak ważną stronę eksploatacji. Na podstawie skon- 
struowanych aparatów uda się bliżej określić prawa, 

' gazu, 
„airliftu” i wiele zagadnień z zakresu eksploatacji 



„PRZEMYŚŁ 
opartych na pomiarze jednostki energji gazu w sto- 
sunku do ilości ropy. Dotychczasowe pomiary na 
powierzchni według przewidywań okazały się 
ogromnie nieścisłe. 

Odbudowa i nadbudowa ciśnienia w czasie po- 
czątkowego okresu życia pola nattowego były treś- 
cią referatu C. Bechera. Powyższy reterat da się 
streścić w następujących punktach: 1) przy dotych- 
czas stosowanych metodach eksploatacji procent osta- 
tecznego wydobycia zależy od tego, w jaki sposób 
energja potencjalna gazu w złożach została zużyta, 
2) zwiększenie wydobycia może być osiągnięte przez 
dostarczenie do złoża sprężonego gazu, 3) w czasie 
początkowym życia pola nadmiar gazu może być 
w ten sposób ekonomicznie zużyty, 4) gdy ciśnienie 
gazu w złożu, w okresie początkowym jest wyso- 
kie, ropa posiada małe opory ruchu, które pozwalają 
na łatwiejszy jej transport, niż w okresie później- 
szym, dlatego większą dzielność można uzyskać sto- 
sując odbudowę złoża raczej w początkach życia 
pola. 5) Wtedy też, odbudowa złoża daje największe 
ostateczne wydobycie w najkrótszym czasie. 6) Wy- 
sokie ciśnienia pracujące są możliwe 1 praktyczne. 
7) Użycie gazu mokrego jest wskazanem, ponieważ 
zwiększa on wydobycie, zmniejsza ciężar gatun- 
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kowy ropy i niebezpieczeństwo nieefektywnego 
„prześlizgiwania się gazu”. 8) Gaz wtłoczony w zło- 
że, powstrzymuje napływ wody bocznej. 0) Więk- 
sze odległości szybów czyli mniejsza ilość na jed- 
nostkę powierzchni jest wtedy potrzebną na wyeks- 
płoatowanie danej przestrzeni. 10) Kooperacja przed- 
siębiorstw naftowych jest ważnym czynnikiem dla 
osiągnięcia dodatnich rezultatów. | 

FE. Bennett uzupełniając powyższy referat do- 
daje, że gaz mokry powinien być zużyty w okresie 
początkowym, gaz suchy po zczerpaniu większej ilości 
ropy, zaś początkowe zużycie gazu na opał po- 

'winnó dopiero być stosowane w okresie końcowym 
życia pola. 
Ź „Rewelacyjne stanowisko w sprawie odbudowy 

ciśnienia w okresie początkowym produkcji zajmuje 
Prof. Herold z Uniwesytetu w Kalifornji. Opierając 
się na studjach nad „efektem Jamina'* i na „wo- 
lumetrycznej metodzie pomiaru porowatości złoża 
i jego nasyceniu, ostrzega przed użyciem odbudowy 
ciśnienia w okresie początkowym, a zaleca go w okre- 
sie końcowym. Jako regułę podaje on tłoczenia ta- 
kiej ilości gazu do złoża, która wypełnia złoże nie 
podwyższając jednak ciśnienia. Teorytyczne stanowi- 
sko Prof. Herolda wzbudziło ogromne zaciekawie- 

N AFTOW POR Z Zeszyt KĄ 

nie zebranych, choć cały szereg mowców nie Zga” 
dzał się z jego opinią. 

P. Power był pierwszym referentem dnią Na- 
stępnego. Przedstawił on pracę opartą na doświad- 
czeniach laboratoryjnych Uniwersytetu w Kalitorni 
i Tulsie na temat: „Względna wydajność powietrza 
i gazu przy odbudowie ciśnienia złoża”. Na po<” 

Szyb poszukiwaczy za ropą (rotacyjny) na jeziorze, 
Femy Vacuum Oil Co. w miejscowości Lockport. 

stawie eksperymentów doszedł on do następujących 
wyników: 1) Do pewnej wysokości ciśnienia pra" 
cującego powietrze nadaje się lepiej do odbudowy: 

ciśnienia, niż gaz. 2) Gdy gaz jest użyty jako czyie 
nik tłoczący można zwiększyć dzienną produkcje 
i ostateczne wydobycie, a zmniejszyć produkcję gazu 
przez kontrolę ciśnienia. 3) Przy zastosowaniu Me" 
tod ożywiania złoża ten proces da większy © ekt, 
w którym medjum wprost wypycha ropę na zasadzić 
„tłoka*, bez łączenia się z ropą. Dlatego większe 
wydobycie jest osiągalne przy pomocy tłoczenia 
wody niż gazu. | h 

V. Mills zdał sprawozdanie z prac Bureau 01 
Mines, naftowej stacji doświadczalnej, która od SZ 
regu lat prowadzi badania nad zwiększeniem wydo- 
bycia ropy ze złoża. Doświadczenia te prowadzone 
przez cały szereg ludzi nie zostały jeszcze ukon” 

PSZ pOZA toB: m) 

Zbiornik ziemny na 1,000.000 baryłek w W/estelexas. 

czone, jednak część rezultatów podaje on do ać 
domości. Stwierdza, że procent wydobyci? 0 O przez odbudowę ciśnienia jest odwrotnie proP RE 
nalny do stopnia wyeksploatowania złoża przed jkie 
sowaniem metody. Powodem tego jest zbyt „> 
„prześlizgiwanie się'* medjum pracującego; U 
konywania pracy transportu ropy. W dalszym wre” 
podaje on teorytyczny sposób obliczenia produ E 
która może być osiągniętą przez odbudowe 
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3 nia złoża. Ciekawem jest, że ostateczne wydobycię 
_ Nie zależy od okresu życia pola, w jakim odbudowa 
_ została rozpoczęta, lecz wpływa jedynie na czas. 

czesne rozpoczęcie odbudowy ciśnienia złoża po- 
zwala na szybsze wydobycie ropy niż przy póź- 

Miejszem jej zastosowaniu. Powietrze użyte jako me- 
jum pracujące daje większe wydobycie, działa szyb- 

_ lej, a dzielność jego objętościowo jest większą niż 
| Bażu. | 

J. O. Lewis zajął głos w dyskusji i porównu- 
jąc oba referaty, wskazał na pewne punkty wspólne 

1 rozbieżności zdań, która polega na różnicy w cha- 
__ Takterze eksperymentów. Eksperymenty Pottera były 
_ Czysto laboratoryjne, podczas gdy stacji doświad- 

Złóż *ropys | waziuć w. zależności od charakteru 
złoża i energji, powodującej produkcję ropy. 

Pod koniec wygłoszono dwa referaty na temat 
głębokiego pompowania ropy w Seminole przez Kir- 
wana i w Kalifornji przez Marsha. Obaj referenci 
omówili uzbrojenie pomp, żerdzie, napęd i zwró- 
cili uwagę na korzyści, osiągnięte z właściwego 
wyważenia przewodu pompowego. Wykazano też 
związek pomiędzy częstością rwania się żerdzi, 
a zwiększającą się głębokością, oraz zmniejszeniem 
ilości urwań z czasem. Podkreślono też nizką dziel- 
ność wolurnetryczną pompy dzięki nieszczelnościom 
części mechanicznych, nieodpowiedniej separacji ga- 
zu i niewłaściwie dobranych ilości obrotów. 

Niespodziewany silny wybuch gazu w jednej z miejscowości Gus=Coast, który zniszczył całe urządzenie. 

zalnej zbliżone bardziej do warunków naturalnych. 
-odaje on, że powinne być znalezione najlepsze 
Warunki dla medjów pracujących, przy których tar- 
le, wiskoza i napięcie powierzchniowe posiadają 
Najmniejsza wartość. Jest on również zdania, że 
<iekt „Jamina' niema tu wpływu. 

A Williams zwraca uwagę na niebezpieczeństwo 
: CII w związku z użyciem powietrza i brak mo-- 

Znoś | ą ŚCI zastosowania imieszaniny gazu z powietrzem. 
_cinett jest zwolennikiem wczesnego zastosowania 

Ddbudowy i zaleca rozpoczęcie procesu powietrzem, 
(J zorjentować się w kierunku rozchodzenia się 
Aedjów w złożu. 

Następnie przedstawił swą pracę Prof. Tickeli 
mat: „Zjawiska kapilarne w związku z pro- 
lą ropy'. Zaproponował on też podział typu 

Ostatnią była praca M. Waltera na temat: 
„Krótko-okresowy sposób wydobywania ropy za po-- 
imocą sprężonego gazu. Jako korzyści tej metody. 
w porównaniu do wydobywania ciągłego, podaje 
l) zwiększenie produkcji dziennej, 2) zmniej- 
szenie potrzebnego medjum, 3) zmniejszenie zapo- 
trzebowania mocy i ilości kompresorów, czyli niż- 
sze koszty ruchu i instalacji, 4) mniejsza emulsyr- - 
likacja ropy. | 3 2 

_ _W ożywionej dyskusji nad powyższym referatem, 
zwrócono uwagę na ujemne strony metody jak: 
szybki spadek produkcji i mniejszą zawartość gazo- 
lifqy w gazie, oraz wysoki stosunek gazu do wy- 
produkowanej ropy. Dobre rezultaty osiągnięto też, 
stosując. specjalne uzbrojenie dolnego końca prze- 
wodu i komorę dla akumulacji ropy. SE 

Inż. Władysław Klimkiewicz. : 
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. Referat wygłoszony na Zjeździe Naftowym w Jaśle dnia 26. października b. r. 

WSTĘP. 

Z piewy w epoce racjonalizacji przemysłu; żyjemy 
w okresie wyścigu pracy. Wyścig ten, to współ- 

zawodnictwo na polu pracy twórczej, pracy badaw- 
czej, mającej na celu potanienie środków produkcji. 
Wyścig ten jest międzynarodowy. 

„Naród wydajny współzawodniczy z powodze- 
niem z innemi narodami i posuwa się naprzód, pod- 
czas gdy nieprodukcyjny upada i zwolna ale nieu- 
błaganie traci grunt pod nogami'* — powiedział 
znany ekonomista — organizator Hi. Emerson. Prze- 
wagę zyska ten naród, który poświęci tej sprawie naj- 
więcej uwagi. 

W wyścigu tym spotykamy się ze współzawo- 
dnikami potężnymi, o wypróbowamej, ciągle ulepsza- 
nej organizacji pracy, konkurującymi z nami tak na 
rynkach wewnętrznych, jak i zagranicznych. Ta 
zwiększająca się sprawność zmusza nas pod grozą za- 

stoju i ruiny naszego przemysłu do stosowania także 
w Polsce najnowszych metod pracy. Musimy zatem 
iść stale z postępem czasu, musimy ulepszać metody 
pracy; musimy — śledząc postęp w Świecie — cią- 

„gle i ustawicznie się doskonalić, ani na chwilę w pra- 
cy twórczej nie ustając. 

W metodach pracy stosowanych w naszym prze- 
myśle naftowym — pozostaliśmy daleko w tyle poza 
naszymi sąsiadami. Z powodu marnotrawstwa czasu 
sił i materjałów — z powodu braku badań proble- 
mów naszego przemysłu, jakoteż niewątpliwie naj-- 
cięższych w Świecie warunków tektonicznych, a co 

FELICJAN ŁODZIŃSKI. > 566 ox) 
Jak dawniej kopano 
i wiercono za ropą. 

(Ciąg dalszy) 
Przy nas dodawali rurę, zdaje się 0-kę z mutami, 

pobijając ją kafarem bukowym z liny tej samej, na 
której wiercili, łyżkowali i zapuścili świder ; jeden 

kręcił świdrem, drugi zaś obsługiwał kociół i maszy- 
nę, paląc pod kotłem. Pod wieżą mieli także ognisko, 
na którem ostrzyli sami świdry. Innych pomocni- 
ków lub robotników placowych nie zauważyliśmy. 

' Wszystkich razem było trzech, t. j. dwóch we wieży 
i trzeci kierujący, który nas objaśniał, a prawdo» 
podobnie pracował także z tamtymi dwoma, bo 
trudno sobie wyobrazić, aby dwóch ludzi w szy- 
bie wystarczyło. Ale tak pracować potrafią tylko 
amerykanie. | 

Ztamtąd pojechaliśmy do Ropienki za Duklą 
"z Łukasiewiczem, który tam również miał swoją 

kopalnię. Wiem, że był tam jeden szyb kopany 
bardzo głęboko, subwencjonowany przez Wydział 
Krajowy. Głębokości nie pamiętam. Inne szyby były 
badź to kopane, bądź też wiercone systemem, O któ- 
rym już z początku wspominałem. Kierownikami 

- tamtejszych kopalń byli pierwotnie: 

gorsza ubogich w ropę obecnie znanych horyzontów 
ropnych — mie jesteśmy w stanie konkurować Z IH- 
nemi Państwami. Ciężkie warunki tektoniczne, czy 
też mała produkcja ropy zupełnie nas nie usprawieć'" 
wiają — owszem tem większy nakładają na nas obo- 
wiązek wprowadzenia ulepszeń i udoskonaleń w 17 
szem wiertnictwie i wydobywaniu, dzięki którym; 
wobec olbrzymich już dziś znanych o małej produkcji 
pokładów, zapewnimy egzystencję naszemu przemy” 
słowi na długie lata. 

W wiertnictwie naszem panuje wszechładnie EM" 
piryzm. Nie ma nic ustalonego, ciągle się idzie PO 
ciemku. Przewierca się tysiące metrów tych samy* 
pokładów niezdając sobie dokładnie sprawy, CZY 
wiercenie jest najwłaściwszem. Brak normalizacji daje 
się poważnie we znaki na każdym niemal kroku. NIe 
ma ustalonych typów najbardziej pospolitych narzę” 
dzi, robi się je, jak się uda i jak kto chce. 

Musimy zatem znormalizować narzędzia, by PI 
racić czasu na szukanie i dobieranie. Musimy U e 

wy- szać swe metody pracy zmieniać stare mało ję 
dajne maszyny i narzędzia na nowe doskonalszć; 
musimy zmechanizować pracę, zmienić metody a. 
pracy jako takiej, jak również dobierać właść 
wych ludzi na właściwe stanowiska. Jednem słowem 
musimy podnieść wiertnictwo z poziomu emplr 

i tradycji na poziom współczesnej nauki. 
Nie ma takiego działu w przemyśle, W ka 

rymby drogą badań naukowych — nie mozna oh 
zmienić wszystko na lepsze i doskonalsze. e 
daniom podpada wszystko: zarówno najprostszy pr > 
rząd pracy, pióro lub ołówek, czy rydło hiB >" SORO AANE R" —— 

a następnie Osiecki. . 
Słyszałem też, że już przedtem wiercił_ madle 

ną w okolicy Gorlic niejaki p. Franciszek SZCZE 
nowski, właściciel wioski Sokół, koło Gorlic. 
wiem jednak, z jakim rezultatem. W r. 1879 P p 
niósł mnie Dr. Fedorowicz do Męciny Wielkiej J 
jako samoistnego kierownika. Był tam jeden SZ) 
wykopany do głęb. 140 metrów, który 
ołębiano na żerdziach żelaznych przy użyciu popędu nych. maszynowego, zaś kilka szybów było kopa cła- 
Tutaj spotkałem się po raz pierwszy Z $. P: 
nisławem Szczepanowskim, który właśnie prze” 
z Anglji i rozpoczął pracę nad rozwinięciem sobie. 
mysłu krajowego, a jako ośrodek wybra 
przemysł nattowy. Szczepanowski założył W 
kopalnie w Słobodzie Rungurskiej, stosując mo 
najlepsze narzędzia i systemy wiertnicze, jakie 
wówczas do dyspozycji. as 

——00—— i i 
Wyjechawszy z Męciny w r. 1880 do AM m, 

tnało miałem styczności z krajem i odtąd nie Dod: 
co wówczas w przemyśle naitowym robione: Brat- 
czas pobytu w Ameryce zwiedziłem kopalnie W 

forth i Oil City. Wiercono tam wszędzie i 
nach manilowych. Zauważyłem już „WÓWCZAS 
sowanie gazów ziemnych do celów OP" 

ówCZAa$ 
żliwić 

yzmu 

Bażykowskh 

właśnie PO” 

wrócił 

były 

merykb 

n li- | 

wy ch | 
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pata, jak i najbardziej skomplikowana maszyna do wym ubiegłego roku we Lwowie — 
liczenia, czy największa maszyna przemysłowa. Na- wynoszą dla Zagłębia borysławskiego przy wierce- 
uka jest wolna od przesądów i wpływów tradycji, niu linowem 17.750 zł. miesięcznie, przy kanadyj- 
jcst bezosobową.i nigdy się nieobawia stanąć w obli- skiem 11.600 zł; w zagłębiu krośnieńskiem 9.600 zł. 
Czu faktów; nie uważa żadnej rzeczy za ostateczną, i 6.500 zł.Zatem koszty ruchu jednej godziny wy- 
westjonuje wszystko, nad wszystkiem stawia znak noszą 26.43 zł. 117.60 zł. na godzinę w zagł. bo- 

pytania, zawsze nieubłaganie pyta „dlaczego tak, rysławskiem, a 16 zł. i 10.80 zł. w zagł. krośn. 
« Mie inaczej i co trzeba zrobić, aby było lepiej. Każda godzina jest nam bardzo droga. Skróce- 

„I taki cel wytknęła sobie Sekcja Naukowej Or- nie czasu czynności wiertniczych powinno być ce. 
sanizacji przy Stowarzyszeniu Polskich Inżynierów - lem wysiłków kierownictwa. Przez skrócenie czasu na 
W Borysławiu. Zadaniem jej jest naukowe badanie poszczególne czynności, skrócimy całkowicie czas 
wszelkich problemów przemysłu nattowego. Bada- wiercenia otworu i zmniejszymy koszty wiercenia. 
nie czasu, któremu poswięcony jest niniejszy refe- Pracę w wiertnictwie można podzielić na dwie rat, to jest tylko jedna z metod badań. grupy: 

Potrzeba badań czasu, A. Roboty główne: |) wiercenie, 2) rozszerza- 
0. , 4. nie, 3) wyrabianie zasypu, 4) prostowanie: „Czas to pieniądz''; powiadają praktyczni ame- 3) wy ypu, 4) | 

A p za U 1 © z AL m >. rykanie. Przysłowie to ma w przemyśle naftowym ©. Roboty pom TY wiezwsńia Do robót które ko 
(Pecjalne ważne zastosowanie. Z powodu wysokich czych zaliczamy wszystkie czynności, które ko- 

koszty ruchu 

osztów materjałów, urządzeń i narzędzi, a więc 
oprocentowania tych kapitałów i ich amortyzacje, 
£ powodu dużych kosztów ruchu — każda godzina 
w wiertnictwie naftowem kosztuje bardzo dużo. Nie 
'Cząc oprocentowania i amortyzacji kapitałów, ko- 

Szty ruchu jednej godziny wynoszą od 12 zł. w płyt- 
ich do 30 zł. w głębokich wierceniach. 

Weźmy naprzykład: Koszty ruchu wiercenia pe- 
wniego szybu*) do głębok. 1540 m wyniosły łącznie 
07.488 zł. Wiercenie zaczęto 20 maja 1026 r. a uzy- 

skano produkcję 24 stycznia 1928, więc razem wier- 
-OnO 606 dni 14.544h. Po odjęciu spoczynków 
tiedzielnych i świątecznych, które zajęły 95 zmian 
— 760 godzin, pozostaje 574.34 dni; koszty ruchu za- 
CM jednego dnia wynoszą 657 zł. 12 gr., jednej: 
ozn Y 21 zł. 38 gr. a I min. 45 gr. Według dat 
N D ICL: "ew i -_anych przez prot. Bielskiego na Zjeździe nafto 

... 

= 
. ) Nazwy szybu podać nie mogę, gdyż koszty sa tajem- cą handlową. 

nieczne są dla tunożliwienia robót głównych, 
a więc: 
I) ciągnienie warszt., 2) zapuszczanie, 3) łyż- 
kowanie, 4) wymiana świdra, 5) zmiana war- 
sztatu, 6) skręcanie i rozkręcanie warszta- 
tu, (7) rurowanie, 8) zalewanie pasterki, 
9) wymiana liny i inne. 

Samo wiercenie względnie rozszerzanie zależy od 
wielu trudnych do określenia warunków, które by- 
najmniej nie uniemożliwiając zastosowania naukowej 
organizacji pracy, niewątpliwie znacznie ja kompli- 
kują. 

Dotychczas zajmowałem się z ramienia Sekcji 
N. O. badaniem czasu czynności wiertniczych pomo- 
cniczych i to w metodzie linowej. 

Zdawałoby się rapozór, że nawet duże zmniej- 
szenie czasu na czynności pomocnicze, niewiele wpły- 
nie na całkowity czas odwiercenia otworu. Tak je- 
dnakowoż nie jest. W szybie (wykres 1), na którym: 

ZE zzz : poanaa 

I oświetlenia. W Bratfordzie n. p. zużytkowanie 
kaz było tak powszechne, że nie tylko wszystkie 
otły, ale i domy były opalane gazem, a cała 

yada również oświetlona gazem. Przez Bratiorth pro- d 

według własnego upodobania sprowadzał, a zamó- 
wione przez swego poprzednika składał w maga- 
zynie. Pierwszym naczelnym kierownikiem u Szczę- 
panowskiego był ś. p. Adolf Miiller. — Gdy 

Adziłą już wówczas kolej w kierunku New-Yorku. przyjechałem, zastałem obok Fedorowicza, Stanis- 
Ciekawem było w Bratfordzie wyzyskanie potoku ława jJurskiego, jako inżyniera kierującego; asys- 
POd tor kolejowy, a to w ten sposób, że w łożysko tentem jego był inżynier Baracz, obecny dyrektor 
Potoku wbito pale, na których położono belki a na rządowych kopalń soli w Wieliczce. Qbaj ci pa- 
uch zmontowano szyby. Szyby założone były nieraz nowie byli ukończeni Leobeńczycy, a wówczas kiedy 
tuż koło toru kolejowego, mimo zachodzącego nie- przyszedłem do Słobody Rungurskiej mieli właśnie 
czpieczeństwa pożaru. Wzdłuż toru założony był stanowiska przez siebie zajmowane opuścić. Po 
tociąg ropny 6-cio calowy, który prowadził aż ich odejściu zostali: jako dyrektor Fedorowicz, trzech 

0 New-Vorku. Co pewne odległości znajdowały kierowników, a mianowicie: Józef Palac, Bronisław 
"IE na tarasie rurociągu stacje tłoczniowe. łuszczyński i ja, Tomasz Mościcki jako kierownik 

o powrocie moim z Ameryki zaangażował maszyn, Biesiadecki — kierownik magazynów i kilku 
ko s. p. Fedorowicz, — jako ówczesny dyrektor urzędników administracyjnych. 
-opalni Szczepanowskiego w Słobodzie Rungurskiej Po objęciu kierownictwa warsztatów, wypro- 
„ Ma kierownika warsztatów mechanicznych. Przy- siłem u Fedorowicza sprawienia młota parowego, 

Mnie 

JWSzy tam w roku 1883 zastałem warsztaty urzą- jednej wielkiej tokarni i maszyny parowej do po- 
, Pe bardzo prymitywnie: składały się bowiem pędu warsztatów, co też mi dali. Był to wiec pierwszy 
tokyżni 4 ognisk (bez młota parowego), warsztatu młot parowy w galicyjskich kopalniach i nim za- ars tok 0-ślusarskiego, zawierającego jedną niewielka brałem się do przerabiania wszystkich świdrów — jak 
, | ATnię, uruchomioną siłą ludzką (4 hucułówy: wspomniałem, znajdujących się w wielkiej ilości, 
aj A Śślusarskich imadeł. Zastałem natomiast za0- a leżących bezużytecznie — na odpowiednie tormy 

Toż zony magazyn bardzo obficie w świdry naj- i kalibry. Do kotła parowego zastosowałem pierwsze 
staję 2 (Szego kalibru i systemu, z bardzo dobrej w Słobodzie Rungurskiej opalanie gazowe i oświe- 

sUryjskiej, które. każdy naczelny kierownik tlenie warsztatów z szybu „Zygmunt, silnie gazo- 
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Wykres czynności szybu Stateland XVill. w Tustanewicach. 

a. | Czynność 0% Zużycie czasu w yy % czasu całkowitego | „a 

1| wiercenie | 14,3 nn— mma BĘ 2064 b 

| oseme [al — e "| oi 3|| wyrabianie zasypu 755] mam | 800 h 

+1 | prostowanie 41,3 | — Z. a a | 628 h 

5| rurowanie pasa 71 — | 1028 h 

6| łyżkowanie ma 119 sa p 1719 h 

7| zapuszcz. i wyciąg. 75 | i a 1096 h 

8| zuiana świdra R 29 nna | s — 425 h 

9|| wym. cześci narzędzi | 2,2 sa m 327 h 

10 - instrnentacja ; 218 "a; o — - na | 31784 

Li naprawy 27 | — 386 h 
12| różne na | 67 | ma — | 998 h 

als || si s 7. | za 1 _ spoczynek | zo | a O „ | — 586 h 

15|| tłokowanie 3,3 | i | 3761, 
Suma 100,0. — 14544h 

opieram wszystkie obliczenia, a w którym koszty rn- 
chu stanowiły 27 zł. 38 gr. — zużyto na samo wier- 
cenie 14.30, rozszerzanie 4.4%0, wyrabianie zasypu 
5.506, prostowanie 4.30»; przyjąwszy, że na odbija- 

zużyto 5%, to razem zużyto na te czynności 33.5") 
zatem na czynności pomocnicze, których badania £ 
ramienia Sekcji obecnie przeprowadzam, stanow!a 
66.50» całkowitego czasu. |. 

200%6-0wa oszczędność czasu na te czynności po” nie, i manipulacje przyrządami instrumentacy jnymi 
) a 

wego, a położonego tuż obok warsztatów, którego 
gazy uchodziły w powietrze; wszystkie bowiem 
kotły na kopalni opalano dotychczas drzewem, ku- 
powanem w lasach kameralnych, za pośrednictwem 
żydów. | 

W roku 1884 zgłosił się we Lwowie do Szcze- 
panowskiego Bergheim 'i Mac Garvey z propo- 
zycją objęcia wierceń systemem kanadyjskim na 
terenach przez niego wydzierżawionych w Słobo- 
dzie Rungurskiej i innych. Szczepanowski odpo- 
wiedział im jednak, że sprawę tę może traktować 
dopiero po obejrzeniu systemu przez nich używa- 
nego, a będącego już w użyciu w Niemczech koło 
Hanoweru na t. zw. „Liineburger Heide'. Do obej- 
rzenia tego systemu, zabrał mnie. Przyjechawszy 
tam, oglądnęliśmy zasady tego systemu, poczem 
Szczepanowski wszedł z powyżej wspomnianymi 
»sanami w pertraktacje. Nim jednak przyjechali ame- 
rykanie do Słobody Rungurskiej w celu rozpoczęcia 
wierceń, my już we własnych warsztatach zdo- 
łaliśmy zbudować dwa rygi kanadyjskie i puścić 
je w ruch. Nie mając jednak żerdzi drewnianych, 
na jakich wiercili amerykanie, pozostaliśmy z na- 
szemi nożycami wolnospadowemi i żerdziami że- 
laznemi; uzyskaliśmy przezto bardzo szybkie za- 
puszczanie i wyciąganie świdra. Poźniej natomiast, 
gdy już system kanadyjski o żerdziach drewnianych 

się rozpowszechnił, można było bardzo łatwo ZET” 
dzie te nabyć w różnych składach. Systemem tym 
wierciliśmy aż do czasów schodnickich i początki 
borysławskich, kiedy to zarzucono żerdzie drewnió” 
ne i powrócono do żelaznych, z tą tylko różnica 
że zamiast kwadratowych używano okrągłe. 

Do Słobody Rungurskiej „przyjechali 
Niemcy i Francuzi ze swemi systemami | roboln* 
kami. Niemcy przyjechali z systemem okrętnym dl 
mentowym i obiecywali, że w trzech tygodniać 
wywiercą szyb na wskazanem miejscu do 300 e 
Pokazało się jednak, że budowanie ich bardzo c rę 
kich wież i maszyn do tego systemu trważć, po 
miesięcy, a samo wiercenie nie doprowadziło bie 
żadnych rezultatów, bo już w pierwszym szy „ 
pozostawili trzy korony djamentowe, złapane py 
iły. Musieli więc szyb opuścić jako zagwożdżoć© 
i wrócić do swej ojczyzny. "Właściciel szybu mus 

takżć 

Pa . . . . . e O 

oddać do wiercenia szyb siłom miejscowym o” 
jęli się Ś. p. rski wraz z Ludwikiem podjęli się Ś. p. Jurski wra <tawione 

wiczem, zwierciwszy po kanadyjsku pozo 
korony, i dowiercili szyb. a omuś Francuzom także nie powiodło się lepiel ! OF L0- 
cili szyby niedowiercone. My zaś mając wiele ay 
bionych sił, wierciliśmy równie dobrze jak a 
kanie, tak, że robotnicy francuscy przychodzi! 
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Mocnicze stanowić będzie 66.506 x 20: 13.20, czyli 
icząc, że dowiercenie trwało 606 dni, zysk czasu wy- 

nosi 80 dni a w zaoszczędzonych kosztach ruchu 
33.000 zł. Jest to kwota całkowicie zaoszczędzona 
przez sprawniejsze wykonywanie czynności pomocni- 
czych. | | 

200% to nie jest jednak dużo — i jak później 
Wykażę — oszczędności można osiągnąć znacznie 
Większe. uGdzie kiedy i w +jaki sposób można 
Je uzyskać, wykazują badania czasu. 

Cel badań czasu. 

Badaniom czasu dał początek inż. amerykański 
„Aylor. Przez swe klasyczne badanie wykazał on, 
z€ robotnicy mogą wykonać 2 do 3-ch razy więcej 
roboty, niż zwykle, pracując przytem przez dłuższy 
czas bez szkody dla zdrowia i w tempie, które daje 
Człowiekowi poczucie zadowolenia i możność pod- 
Noszenia się coraz wyżej w swym rozwoju**). 

Drogą analizy i badań czasu i ruchu osiągnięto 
w Ameryce zyski ogromne. Przy układaniu cegieł ru- 
hy niezbędne dla ułożenia zwykłej cegły zreduko- 
wano z 18-tu do 5-ciu, a produkcja podniosła się 
z 120 do 350 cegieł na godzinę, przyczem zmęcze- 
me zmniejszyło się odpowiednio. Przy montowaniu 
maszyn rezultatem tych badań był wzrost wydaj. 
tości o 3500; przed racjonalizacją montował je- 
H robotnik 18 maszyn dziennie, po racjonalizacji 

66 bez większego zmęczenia. Na Górnym Śląsku 
Drzy transporcie drzewa dzięki badaniom podwyż- 
SZONO produkcję na jednego robotnika z 13.3 m. b. 
aa 24.6 m. b. Są to rezultaty, które mogą zachęcić 
© tych prac największych pesymistów. 

Celem badań czasu jest usunięcie marnotraw- 
stwa ; mają one prowadzić do wniosku czy nie Mo-; 
Loaby skrócić pewnych czynności lub ich upo aić 
Sunąć j | iami, a zatem —SĄĆ jak n. p. chodzenie za narzędziami, 

kk 
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uproszczenie pracy i jej normalizacja przez wyzna- 
czenie najlepszego sposobu wykonania i określe- 
nia Czasu wzorcowego na wszystkie czynności. 

W pierwszym rzędzie mają badania odpowiedzieć 
co należy przedsięwziąć dla ulepszenia sposobu wy- 
konania danej czynności, a dopiero na drugim plania 
jest określenie ilości czasu potrzebnego do wvkona- 
nia danej roboty. 

Sposób wykonywania badań. 
W myśl zasady Kartelzjusza należy rozłożyć 

zagadnienie na części elementarne i każdą z nich 
zbadać oddzielnie; w ten tylko sposób można każde 
zagadnienie dobrze rozwiązać. Podział ten powi- 
nien być bardziej elementarny, jeżeli zagadnienie się 
częściej powtarza. 

Pracę wiercenia podzieliłem na czynności wier- 
tnicze główne i czynności pomocnicze; te zaś 
rozpadają się na elementy czynności, tak zwane ope- . 
racje względnie wykony. Wykony i operacje dzielą 
się na ruchy i chwyty. 

Q ile czynności stale się powtarzają, należy je 
rozłożyć aż do najprostszych ruchów elementarnych, 
gdyż tam — wobec powtarzania się tego samego 
ruchu miljony razy — zaoszczędzenie nawet części 
sekundy, da w ogólnym wyniku poważne skrócenie 
czasu. | 

Czynności wiertnicze są wybitnie masowe. W ob- 
serwowanym szybie przez przeciąg całego czasu wier- 
cenia zapuszczono warsztat z załączeniem do waha- 
cza 2.461 razy i tyleż razy wyciągnięto, zapuszczono 
bez załączenia 194 razy, zmieniono Świdra 745 razy, 
zmieniono warsztat 150 razy, skręcono nowy warsztat 
84 razy i tyleż rozkręcono, skręcono warsztat instru- 
mentacyjny 111 razy, wymieniono nożyce 12 razy 
t wymieniono obciążnik 15 razy. Zatem czynności 
wiertnicze należy podzielić na najdrobniejsze ele- 
menty to jest ruchy i chwyty. ) Taylor: .„Zarząd. warsztatem wytwórczym!*, 

TaS celem nauczenia się wiercenia systemem kana- 
jskim, 

Rozwój produxcii. 
W okolicach Gorlic, wówczas kiedy tam przy- 

„dyłem, przemysł był dosyć rozwinięty, albowiem 
Wydobywano już ropę w Siarach, Sękowej, Ropicy 
uskiej, Libuszy, Krygu, a nawet próbowano w Ro- 

bicy polskiej i w Szymbarku, oraz na Magdalenie, 
„dwie że na przedmieściu Gorlic, odzie też w nie- 

Wielkiej ilości uzyskiwano ropę szybami kopanemi. 
| q.W roku 1886 dowierciła się firma Bergheim 

Mac Garvey we Wietrznem koło Dukli na przedłu- 
zenia linji bobreckiej kilka szybów z bardzo wielką 
lak na Ówczesne czasy produkcją. Wydajność szybu 
dochodziła tam do 14-tu wagonów na dobę. Na 
Ć] podstawie rozwinęła się tam wielka kopalnia 

sk; tórej brali udział jako współwłaściciele: Goraj- 
;;. Z Moderówki, Adam Trzecieski, Wiktor Klobasa 

Uni. Dyrektorem tej spółki był niejaki p. Gótzen- 
OT Grabowski. Na tej samej podstawie roz: 
nął się przemysł we Wietrznem, Równem, Ro- 

Sach | okolicy. | 
Schodnica. 

Ś. p. Szczepanowski nabył tereny od ks. Marji 
cubomirskiej w Schodnicy i tam rozpoczął wier- 

nią, Między innemi szybami należał do niego sła- 

wny szyb, ,„Jakób', który jednak wraz z terenami 
Schodnicy zmuszony był sprzedać. Na tem bardzo 
źle wyszedł, gdyż w niespełna kilka tygodni po 
sprzedaniu Schodnicy przyszła ropa w „Jakóbie'* 
o wydajności mniej więcej około 80 do 100 wago- 
nów na dobę. 

W pobliżu tego ,Jakóba' na t. zw. „Pasiecz- 
kach''* założył kopalnię św. p. Antoni Błażowski, któ- 
rą po jego śmierci objęli św. p. Wolski i K. Od. 
rzywolski, gdzie również w niewielkich głębokoś. 
ciach — bo pomiędzy 300 a 400 m. — osiągali do- 
skonałe rezultaty. Firma ta rozwinęła działalność 
swoją na wysoką skalę, założywszy warstaty mecha- 
niczne dla wyrobu narzędzi wiertniczych. Z jej ta 
iabryki wychodziły już podówczas najlepsze narzę- 
dzia, jakie wogóle znane były; sprowadzano bowiem 
najlepsze materjały jak stal na Świdry, a nawet i na 
niektóre przedmioty żelazne — ze Szwecji. Fabryka 
ta stała pod kierownictwem Inż. Zygmunta Biel- 
skiego profesora wiertnictwa w Akademii gór- 
niczej w Krakowie. 

Około roku 1890 rozpoczął wiercenia w Bory- 
sławiu Mac Garvey pod kierownictwem wzgl. dy- 
rekcją p. Władysława Długoszą, który dalszy roz- 
wój Borysławia może lepiej opowiedzieć, będąc tam 
pierwej odemnie, (C. d. n.) 

--——00—— | 
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| Mając na względzie krytyczne zbadanie czyn- 
ności i wskazanie ulepszonych sposobów wykony- 
wania robót, całkowity przebieg badań musi się skła- 
dać z etapów: | 

I. Wstępne badania z zanotowaniem czasu trwa- 
nia i przebiegu operacyj i wykonów, jakoteż 
ruchów w takim stanie, w jakim są one wy- 
konywane przez robotników, z dokładnem za- 
pisaniem i opisaniem wszystkich urządzeń, 
a więc maszyn i narzędzi, oraz wszystkich 
warunków wykonania. 

Il. Szczegółowa analiza tych danych, wykrycie 
błędów w danym sposobie wykonywania czyn- 
ności i używanych ruchów, oraz w wyborze 
narzędzi i maszyn. 

Ili. Wprowadzenie nowych urządzeń, Oraz usta- 
lenie prawidłowych sposobów pracy zapo- 
mocą szczegółowych instrukcyj Ii wprowadze- 
nie ich w życie. 

IV. Dokonanie właściwych pomiarów czasu w no- 
wych warunkach i określenie czasów wzorco- 
wych na wszystkie czynności. 

W myśl tego schematu należy przystąpić do 
wstępnych badań czasu. SEE 

Są trzy metody badań: *) 
1. Chronometraż t. i. bezpośrednie mierzenie czasu 

zapomocą chronometrów (stoperów); 
2. Metoda mikrometryczna t. j. dokonywanie zdjęć 
'_ fotograficznych lub kinematograficznych łącznie 

z chronomentrażem, która polega na filmowaniu 
czynności. Używamy do tego zwykłego aparatu 
do zdjęć lub aparatu kinematogralicznego, oraz 
specjalnego chronometru, wskazującego bardzo 
małe okresy czasu, a umieszczonego w miejscu 
widocznem dla dokonywującego zdjęcia. Używa 
się do tego ekranu kratkowego, który ułatwia 
rozpoznanie pozycji badanego członka ciała w 
określonym czasie. 

Rezultaty zanotowane pokazują ruchy robo- 
tnika i czas zużyty na wykonanie pracy. 

3. Metoda chronocyklograficzna; w tej ostatniej 
przymocowuje się robotnikowi do palca, do 
przegubu kiści, do łokcia i do ramienia małe 
lampki elektryczne, włączone zapomocą mięk- 
kiej taśmy z przewodnikami prądu nizkiego na- 
pięcia i fotografuje zwykłym aparatem drogę 
świetlną lampek podczas trwania pracy. 
Metodę pierwszą stosuje się do badań rzadko 

powtarzających się czynności; w wypadku czynności 
częstych, każdy element czasu musi podlegać bar- 
dzo sumiennym badaniom, studja nad czasem muszą 
być bardzo drobiazgowe i dokładne i wtedy należy. 
stosować metodę druga lub trzecią. Dotychczas prze- 
prowadzałem badanie czasu tylko metodą pierwszą, 
gdyż jesteśmy dopiero w początkach swych prac ba- 
dawczych. W przyszłości jednak zastosujemy metodę 
badań jedną z dalszych. 

Najważniejszym oraz najtańszym sposobem jest 
chronometraż, t. j. badanie z zegarkiem w ręku. Ba- 
dający obserwuje pracę z miejsca nieprzeszkadzają- 
cego pracującym i zapisuje wyniki obserwacji na 
karcie pomiaru. 

«*) Prof. Geisler: „Obliczanie czasu roboczego”, 

Są dwa rodzaje chronometrów. Starszej kon” 
strukcji składa się z dużej wskazówki, określającej 
piąte części sekundy i małej sumującej minuty od 
do 30 lub od O do 60 i z przycisku dla 'puszczamia 
w ruch, zatrzymywania i powrotu do 0. Nowszy chro- 
nometr posiada dwie duże wskazówki, idące równo" 
cześnie aż do momentu nacisku suwaczka dodatko” 
wego, który powoduje zatrzymanie jednej Z nich, 
podczas gdy druga posuwa się dalej; pozwala to 
na spokojne robienie odczytów czasów, oraz elimi" 
nuje błędy w odczytach. Przez drugie naciśnięcie 
przycisku zatrzymana wskazówka przeskakuje do 
pierwszej i równocześnie się z nią posuwa. Podziałka 
tarczy jest na setne części minuty co jest o wiele 
dogodniejsze przy odejmowaniu i dodawaniu Po” 
szczególnych czasów. Mała wskazówka sumuje MI" 
nuty. 

Karta pomiarów (Fig. 1) powinna być przygoto 
wana poprzednio. Składa się ona z szeregu rubry 
pionowych i poziomych. Z prawej strony karty w ko- 
lumnie pionowej zapisane są kolejno operacje i Ww)” 
kony w poszczególnych rubrykach poziomych wp.” 
suje się czasy bieżące. Z chwilą, kiedy zaczyna siĘ 
jakaś czynność, puszcza się zegarek w ruch, kied) 
zaś dany element czynności został skończony — ©. 
serwator spogląda na zegarek (przy nowszych ZE 
garkach naciska suwaczek) i notuje czas w odpowie. 
nim wierszu, nie zatrzymując zegarka. Po skończeniu 
drugiego elementu notuje w następnym wierszu. od" 
powiednie wskazanie zegarka i tak postępuje 47 y 
ostatniego wiersza, i dopiero po ukończeniu prac) 
zatrzymuje zegarek. | 

oto” 
Jeżeli w pracy wyniknie przerwa należy " L- 

wać czas w specjalnie do tego przeznaczonych i 
brykach „przerwy'*. 

W myśl celów chronometrażu a więc opróc 
określenia czasów wzorcowych, usprawnienie spo” 
sobu wykonywania poszczególnych czynności — a 
leży opisywać przebieg danych czynności W OC 
porządku, w jakim się one odbywają. Na podstay 
tego opisu dokonujemy podziału czynności na P 

! zkwsodi , m DO” szczególne operacje i wykony, które w tym | d- 
rządku wpisujemy na karcie pomiarów. Każda |" 
nak praca zależy od warunków, w jakich była ę 
konana. Wprowadzenie jakiegoś przyrządu. zmie! 
już warunki tej pracy, co w rezultacie odbije o cŻY 
czasie i sposobie wykonywania. Dlatego ME ać. 
wszystkie te warunki wykonania dokładnie wpisyw 

W. swoich pomiarach dokonywałem tego na Sa. 
cjalnie do tego celu przeznaczonej karcie, ktorć 
zwałem „kartą warunków wykonania”. (FIg- * a 

) wa- Warunki wykonania można podzielić na | ące! 
runki otoczenia (warunki zewnętrzne), 2 
w osobie samego wykonawcy. leżne 

| , : eżnć Ad 1) Warunki otoczenia dzielą się na ze ma- 
od a) ilości i jakości przyrządów, urządzeń ków 
szyn; b) okresu dnia, tygodnia i roku; c) waru 
atmosterycznych; d) stanu podłogi. 

Ad 2) Warunki leżące w samym praco cą 
najważniejsze: niestety nie wszystkie możliwć 

są „niku 
M do. 

ujęcia. Grają tu ważną rolę warunki społeczne; a) 
terjalne i psychiczne. Najważniejsze z Ik alkoho! 
wprawa, b) zmęczenie, c) wiek, d) różne : a: dzenie» 
choroba, odżywianie, tryb życia, wynagro 

Fig. 1. 
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Fig. 1. | 

p " N 

[ Karta pomiarów. | | D. zapuszczanie warsztatu. Wsp. równ. =: 1.39 | le 
R A 0 Z a z A 0 - ND 21120. mmm —— Szaar N 

=) Element a | N u m e rr Pp oO m i uk u SEE I | Suma Czas | Czas | St. Czas” k= 

- 00 LM m DIV. VW.) VL VIL|IVIE KM X XL XIL Xiu _XIV. | XV. XVI. XVIL. XVIII. pre | pm. |odch.| w | | 
1| Odpięcie warsztatu 7 | a | 7.9 |10 7 |7 7 NEM | l 

zhaka| | 7 |7 |= |= |=. - — 17.8 [10 7 |7 7 NOS 8] 7054] 6 | 
"m 17 5 o |. 7 15 | 10 ; 7 9 6 | | 2| Uspokojenie warszt. | [5 — | — 5 = | — | 14 24 20% | 14 16. 13 — | — | — | 66 8 5 1,60 6 

3| Trafienie do rur 8 | 0 — | * Ó 7 |- m 8 = EJ 45 5 AM 20 | — | 15 | 8 |ds9 | 13| 6 | 2i6| 9 
| 4 | 248) 351 102 | 81 | 330) 929|125 |1044) doj 24 142 230| 246 150| 529| 649| 440] 55,9 4. Puszczenie do spodu 635 357 | 351 |dd4 9-28 | 3:37 220 125 |1441 518 39 | 328 256 4 325 | 529| 7:24 52 m, | mos] 45] —_ |,24) 

EE | 9: | 24 21 | 14 | | 21 8 —_ — | — — | —_ — — — _ _— — 5| Założenie strun | | 4423 | 9'43 | 12:26 | 14:56 ! | | | 5-99 29 | 97 16 8 | 2,00) 12 
odżan: | 4:51 ' 9'59| 919 | i ! | 55 | 29 

0] Przejeżdżanie | | 640] 7 | 7 28:13 2025 2415 | | 7 — — 640 814, | | 7 | 7 1 —= | -) s 
7| Zrzucenie strun — | — — 61.30 — 2841 — add) | — ., — — — — | — | se2 go | — 142 28 | 23 1,20 | 20 m 

$| Obrócenie czopa - | 555,” | 19 LL | 227 | — 2 M0 _ | IT] ggg ao loto |_| IN korb. w górze m. p. |17* . i | | | 26'14 3112) 8'4 739 | N 
9| Założ. pociągacza na | 50 20 34 36 | 3 | 31 29 aż0 26 | 26, 39 | 24 | 47 | 29 (13) | 35 | 43 31 560 | 33 | 20 | 1es| 2 m czop. korbowy |18'15! 4%35| 425 626 |1055| 4,25 |2910. 2055 26.40 730) 348. 89 417| 334 338) 8:39 1026 8410 

10| Przyłożenie talerza 40 25 39 54 15 | 49 30 | 35 '28 , 45 21 23 | 4 25 | 25 605 38 | 21 1,80 | (27) z 
i zakr. wkrętki |1855' 5 | 54 (68 |12 | 5414 2940 21.30 27:40 158 | 4:33, 330 440| 445 43 | — 8'35 80 | ( |- 

11 | Odkręcenie korbki 0; (9) z z 22 18 20 ( m 17 i l! | 20 14 15 l! s 13 i 8 189 15 U ia5| 1 ln 
śrubowej 444 11427 | 4,4330 21:50 czo 440| 329 431| 351 3:49 1039 8:48 | 

12| Podciągnięcie do _ | 4 | — | 15 7 | 1510 0 | 616 1718. | 7 10 | 13 | 146 T 6 | sz] 8 | góry Śruby pop. 4:48 | 12:36 11632 450 | 30*15 22 827, 446; 335 448| 434| 54 10%49| 91 , | 
13) Zakręcenie korbki — | 24 __ s 21 9. 21 10 —. „15 | (28) | 7 13 (5) | 14 — 115, 8 157 ią 7 | 200| 10 |Z 

śrubowej 512 1553 459 3036 2210 922 514) 342 541 | 439. 5415 14 948) | 
14|| Założenie ścisków 14 jdg pdg 200 9 15 10 11 (45) 15 7 7 5 | 5 (5 |10 20 | 12 | 88 | u| 5 | sol sl. |7 | na linę |1914| 523 1243 1320,122 514 3046 2221 2659 937. 521) 849 56 | 4:44, 520) 849, 1134 U |-1 
15| Założenie klucza 10 8. 12 120 | to | 10 | tr | i | (4) 15 6 6 518 | 14 | 7 8 | 5 gl s lrso| z| 2 do skręc. liny |ę5 tę 112 6852 l212| 5:30 |30'57 | 22:32 227 | 1010, 5'36, 45 624 54 | 551| gor 4 [ 18. lo 

NE 35 | 16 | SZ 3 1260 .,48 | 37 19 | 26 14 16 34 35 IT | 42 
16] Skręcenie liny 22 | 81 |!338 6427 |1256| 6,11 3130 2258 28: 1047, 555, 431 638: SD | 626 956 124 12, 485 | 28 | 16 | 1,74 | 20 < 
17| Kręcenie śruby | i2_ | 12 (26) 12 | (6) 10 i2 | 14 | 23 | 10 | 8 12 10 | 18 15 18 | 18 8 194 | 13 s | 1eol a | ścisków liny | 2032, 6'13 144 |6430 | 1314| 621 | 3I<42 (2814 1110, 65 , 439, 650 530) 6-38 1011 214 12.18, < 

1 OBO (6) 87 029 4 [6 | 4 | 4 | 7 | AŚ i |= [8 Zdjęcie klucza | 6117 5 z | 637 3150 23115 2 2826 1110 69 445) 654| 534) 645 10:22 129) 1:24) 08 | 7] 4 | 174] 5 
19 | 'Wyciągnięcie Linki 21 | (35) 5 22 (8) 20 | 14 19 | 21 15 LI 18 | 34 3! | 300 0 | ui 1.81 | (14) z hakiem i założ. n. 1. 6*39 | 1455 | 65:25 | 13%44 | 7624 3224 2335 203 1214) 6-28 538 79 | 614| 717 1056 12549] 12:55 
20| Napięcie sznura 35 s m z z a z 39 | 26 26 26 30 NOE z 

stab. popuszadło 740 313023 | | 6 (415) 415| 56 | 5:50 | [765 | 83 | 26 | 1,07 | (24) 
21|| Dokręcenie śruby żale |ęza 33] 37 |.30 |.45 | 28 | 35 58 | 48 | 338 | 29 | 24 | 39 ' 50 | 42 38 | 23 | tes| 27 -_ ścisków liny 7:14 |155 |65%6 |1340| 716 | 32-20 | 24 28:49 lh 72 628 723) 63 | 79 |II4 1356 | 13:28 
22| Pójście do bębna ZATCIRKCZYNTKUKCZAKUNKK: 410712 5 | 31818 8 | 3 s| 3 l2co| 6 |. 4 odhamowanie 6:53 | 15* | 6523 | 1351 | 735 | 32:25 241 2658 1238 645 | 512 7:28) 6/17) 725 | 114, 14413 | 1314! 
23 | Kręcenie bębna ZO ada 33 | 37 | 201.25 |.30 | 26 | lg | 9 | zb 28.| 26_| 19 | 24 | 27 | 39 7 | 19 | ia] to | i ściąganie liny 213 | 16633 | 65'56 | 1428 | 7455 | 3250 | 24:44 | 29:29 1257) 714 58 755 | 6:43, 7:44 | 11-38 a 14:24. | 

| 3 | 2 5 6 | 2 44). 8 | 2 4 (16) | 24 | Zahamow. bębna 7:16 1535] |1518| 7 |32,56 ka - |- 718 | 5:50 646 | 746 LIk42 1456 *| 200150] 2] i 
25| Zrobienie znaku | Kl || a OOM z z WENKESSSE _ —_ lo na linie | am m z 25/47 10 | 7410 | 60 | 60 1,00 |= 

| (5) 5 lm | 12 | (4) | 6 | 5.7 |6 | 8 9 | 6 | 8 | 9 . 12 | 10 | 20|| Puszczenie w ruch | | oątog | 7625 | 15:46 6557 | 15%25| 8'42|33%2 |2552 | 29:36 | 13:48| 740 LĄ 740| 6'52| 736 | 131: 14%25| 1410 1 5 [200] 6] la 
" | | | | | | | | | | | | a Suma czasów poszczeg. | a | | | | i | Ę | | | | | | s | | 39,30 | 280 

m | | | | | | ! | ! = 



KARTA warunków wykonania. 
D. XVIII. — Kopalnia (Sekcja): Stateland. — Nr. szybu: 21. — Met. wierc.: linowa. — 

Data: 10. IX.-1928.4 -— © Godziną* 9.2 Dzien w tyg.: poniedziałek. — 
Nr. pomiaru: 
Głęb. odw.: 879,80 m. — 
Data ost. wypłaty : 61X: —— > Dym.stun 097: Kal. świdra: 133 m/m. 

w jakim są stanie: jedna wkładka popuszczadła —- odpada. 
2. czy nie powodują zbyfeczn. zmęcz. : nie. | | 

czy są pod ręką: szukano klucza do skr. liny, rurki do skręc. Ścisków liny. 34 

Przyrządy: I. 

3: 
4. w jakim stanie są uchwyty: dobre, suche; przysuwano stołek w czasie łączenia. 
5. uwagi: 

Warunki atmostier: 
1. pogoda, czy pochmurne: pogoda. 
2. C. na barom. (zwyżka czy zniżka): zwyżka. 
3. temp. w st. €. na polu: 25. 

Stan podłogi: 
1. czy nie śliska: nie (mokra). 
2.czy niema.w niej dziur: jedna obok kosza. 

Robotnicy: 
tnść z Pracuje na tem stanowisku Nazwisko Wiek Odległość | Ilość BN : sprawność Uwase 

od domu prac. w przemyśle naft. | w tej metodzie 

Biały 35 lat 2 klm. 1 godz 16 lat 4'/» lat 80% wiertacz 
Konicki 25 , 1 » || » 10 SE że? 2 UJ T0'/ t i 

BołCZiaki 2080 | ROB, Z RERIE a 0%, j pomocnicy 
Turek 4T , Es l s 34 , | 3 lata 10% wiertacz na praktyce 

Uwagi dotyczące wykonania: Tempo powolne, sprawność mała — ociąganie się. 
Nr. el.żgczyn. 19 wykonano w czasie rr. el. 21 — Początek wykonano 22 — 1311 

%; 3 26 — 14 
ś Wody niema nic w otworze. 

| Przerwy: 25 

Nr. el. | i | cżynn. Od Do | /ś pO Ws OSS dE AE 

3 8” 142 zrzucano struny 
4 "2:02 130 . obracano ręcznie tarczę główną na górne m. p. Czopa korbowego 
9 810 8'40 przysuwano stołek do środka szybu 

12 91 940 podciągano śrubę popuszcz. Kręcąc rączkami pop. 
"14 10 11'10 szukano klucza do skręcenia liny 
22 1314 13'45 rozmawiano 

tarcza pasowa, pas, tarcza pas., OŚ II, tarcza, Pa* Użyto maszyn i narzędzi: Motor elektr., przenośnia zębata, oś 1. 
farcza rowkowa, struna, bęben świdr., lina Świdr., krążek Świdr., ia 

talerzyk z wkrętką, klucz. do wkrętki, wahacz, popuszczadło, przeciwwaga, stołek, klucz do skręc. liny, rurka do skręcen 
ścisków liny, linka z hakiem, hamulec bębna świdrowego,. 2 dźwignie oraz mechanizmy do sterowania motoru elektr; mecn. 
zrzucania strun, dźwignia zabezpieczająca struny, SZnur stabilizujący popuszczadło. 08 
| Uwagi ogólne: Brak urządzenia do nastawiania czopa korb. w górze na położ. — Połączenie dźwigni RR 

lacyjnych z motorem zapomocą elastycznej linki --wadliwe i powinno się je zastąpić żerdzią. Ubezpieczenie pociągacza 
czopie korbowym; wkrętkę należy zmienić na zawleczkę. | : 

tarcza główna, warsztat Świdr., wał korb., korba, pociągac 

traktowanie robotników przez zarządy przedsię- 
biorstw i inne. | | | 

Od wszystkich wyżej wyliczonych warunków za- 
leży czas trwania poszczególnych ruchów i całkowi- 

tych czynności. Czas więc jest funkcją ty 
nych niezależnych od siebie, a rezultate 
czasu ma być poznanie tych zmian. 

m badań 

(E.50: n.) 

a 

Informacje: 

Sekretariat Komitetu Redakcyjnego 

Lwów, ul. Akademicka 17 III p. 

Pamiętajmy o wydawnictwie pierwszego w j ezyku polskim 
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Z praktyki wiertniczej. 622: 665 
(1210 słów) 

zamknięcie gazów na szybie „,Łaszcz I. 
w Buchtowcu obok Pasiecznej. 

DI „Łaszcz |l.* wiercony przez Sp. Akcyjną 
Standard-Nobel, był otworem typowo poszuki- 

wawczym i dowiercenie przezeń znacznych ilości gazu 
było dla wszystkich niespodzianką. Gazy nawier- 
cono w głębokości 1598.70 m. w ilości 178 m* na 
minutę, w sześcio-calowych rurach. W ezasie do- 
Wiercania wyrzuciły gazy z otworu całą linę wiertni- 
czą, warsztat zaś ze świdrem, pozostał w otworze. 

Onieważ rury 6' rurowały 372 m. w terenie i do- 
chodziły do głębokości 1579.88 m. ruszano niemi 
Przy pomocy grubościennego huczka także i w cza- 
Sie, gdy warsztat wiertniczy znajdował się na dnie 
otworu. ' 

Warsztat ten wraz ze świdrem wyrzuciły gazy 
po 7 dniach własnem ciśnieniem z dna otworu, przy- 
czem świder utkwił do połowy w przykręconym 
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2 
2 Blok betonowy 8. Jata żurawiowa 
3 łowica gazowa 9. Rurka miedziana do manometru 
4 Klucz do zamykania 6' zasuwy 10. Klucz do zasuwy 5” na 200 atm. 
Ą anał betonowy 11. Klucz do zasuwy 5” na 100 atm. 
6. oczną rura odpływowa 5” 12. Jata maszynowa szybu (motor Diesla) 
7 aa 5 na 200 atm. 13. Budka pomiarowa 
+ 88UuWa 5'!-5a 100 atm. 14. Manometr na 200 atm. 

do 
kilk rur huczku, deiormując częściowo muię. Przez 
zm," pozostawał świder w huczku a skutkiem 

niejszenia się przekroju i gwałtownej ekspanzji, 
y Zielała się z gazów gazolina, która ściekała z ru- 

"w ilości około 200 kg. dziennie. 
Wskutek samowolnego ruszenia wystającego 

R Świdra przez wiertacza, nastąpiło rozdarcie 
zn J, gaz zaś wyrzucił świder z częścią muły, oraz 

*czną iłość kamieni — z których niektóre dochodzi- 

ły do 2%. kg. wagi — do wieży wiertniczej. Do rozdar- 
cia muty przyczynił się prawdopodobnie również i lód, 
który wytworzył się dookoła świdra z wody, którą 
gaz z otworu wyrzucał przez oziębienie wynikłe 
wskutek ekspanzji gazów. Woda ta pojawiła się 
w otworze w 15-tym dniu po nawierceniu gazów w ilości 
5 do 7 litrów na minutę. Analiza tej wody prze- 
prowadzona przez Stację Geologiczną w Borysła- 
wiu wykazała zawartość związków chemicznych 
w następujących ilościach: 

NIS Z RES. Z PAODEIAŻZONE CI 
KBE: Wim (0705 
NAGO zo EK. UDIDOZ A 

NaGRS SG sę ŻE yo RG3 ; 
GSO SE 1 36U2ONBA 
MEJAGOA ©1000 002M04 0) 
NaSOKS 00000 AD/O848 ©: 
NARIEDS KS 2001 5 1287 i 

Przypływ tej wody był w okresie obserwa- 
cyjnym zmienny a ilość wahała się w granicach 
od 5 do 40 litrów na minutę, przyczem pierwsza. 
cytra odnosi się do stadjum początkowego, po po- 
jawieniu się wody. Później zaobserwowano silne 
wahania w przypływie, jednak w granicach wyżej 
podanych. 

Przeprowadzony pomiar gazów w cztery 
dni po nawierceniu złoża wykazał produkcję 
już tylko 1438 m%/min., zaś w 28 dni — 125 
m*/min.; produkcja gazu spadała, ponieważ jednak 
i ta ilość gazu nie pozwalała na dalsze wiercenie 
w rurach 6', gdyż podrzucany Świder na dnie. 
otworu niszczył linę wiertniczą (w dwóch dniach 
wycięto 160 fm. nowej liny wiertniczej), przystą- 
piono na skutek polecenia Okręgowego Urzędu Gór- 
niczego w Stanisławowie, do zamknięcia gazów. 

Jak wyżej nadmieniono, mufa rury 6% była 
rozerwaną; musiano więc obciąć górną część ru- 
ry, naciąć specjalnie do tego celu sporządzonym 
gwintownikiem nową muię i przy użyciu odpo- 
wiedniego łącznika przykręcić do niej głowicę ga- 
zową amerykańską, zakupioną w firmie Vacum Oil 
Co. Głowicę tą gazy rozerwały, gdy ciśnienie 
wewnątrz niej doszło do 56 atm. 

Należało się zatem przy wyborze nowej gło- 
wicy liczyć ze znacznie wyższem ciśnieniem gazu, 
aniżeli na polu gazowem Bitkowa, gdzie ciśnienie 
to na kopule pola nie doszło nawet do 30 atm: 
(szyb Gusher I). Ponieważ zaś nagwintowana ręcz- 
nie muia na uszkodzonej rurze nie dawała gwaran. 
cji wytrzymałości zbyt dużego ciśnienia, założono 
prowizor,cznie głowicę, przy pomocy której uzy- 
skanc w otworze ciśnienie 106 atm, z tendencją 
wzrostu, wobec czego otwarto częściowo zasuiwę. 
na rurze odpływowej i wypuszczono część gazu 
w powietrze, utrzymując ciśnienie na wysokości 70 
atm. Ilość wypuszczanego w powietrze gazu wy- 
nosiła około 23 m*/min. i 

Równocześnie przystąpiono do wykonania prac 
związanych z wymianą uszkodznej rury. Zbudowa- 
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u i 10% oraz zalano przestrzen między rurami Jk PE A SEE „12: - j cemientem silnie i szybko wiążącym, marki „SiC 
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5 grubości blok betonowy, jako podstawę do umocowć 
90 nia głowicy gazowej. 
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Rys. 4. 
Rys. 3. Sonię 

Krzywa wzrostu ciśnienia gazu w otworze ,„„Easzcz I*' 

(Buchtowiec) po zamknięciu głowicy. 

no więc nową, 8.4m długą, sztolnię, z zewnątrz do 
otworu świdrowego, obcięto w sztolni rury 16%, 14" 

Krzywa ciśnienia gazu w otworze „„Łaszcząl'* przy zamkniętej 
w czasie od l-go do 3Jl-go października 1928 r. 

Zamówiono międzyczasie dwie zasuwy wa- 
200-cie atmosfer, jedną 5% i jedną 6* Z 5 
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Tancją wytrzymałości. Niestety obie zasuwy oka- 
Zały się w czasie próbnego zamknięcia nieszczelae 
_, musiano je odesłać z powrotem do fabryki, ce- 
CI poprawy. 

Po nadejściu poprawionych zasów przystąpiono : 
do właściwego zamknięcia, i dokonano go w dniu 
-1 Daździernika br. Jak z załącz. szkicu (Rys. 1) widać, 

Urządzenie do zamykania zasów jak i do kontroli 
_ Usnienia manemetrycznego wewnątrz głowicy, zmon- 
towano zdala od tej ostatniej w odległości około 
<lm. od otworu, zaś boczną rurę odpływową, uzbro- 
loną 2-ma zasuwami, umieszczono w kanale be- to nowym. 

_._. Głowicę sporządzono z bloku 
Miarach 280 x500. (Rys. 2) i połączono z zasuwą 
Brzy pomocy łącznika o wymiarach 163 x 130 mm. 
Gałość zaś wzmocniono i usztywniono przy pomocy 
dodatkowych śrub i dźwigarów, uwidocznionych na Tysunku. 

j E Zamknięcia BEŻ zaSiwy na głowicy dokonano 

Pizy otwartych obu zasuwach 5% na rurze od- 

Z.NAFT RZFMA S 

jednak zaczyna opadać gwałtownie, tak że w 

stalowego o wy-. 

_Str. 669. 

pływowej, które następnie przymknięto z miejsca 
odległego, O-ACZONCZO 1 14 na Szkic. (Rys. 1). 
Wzrost ciśnienia tak w głowicy jaki w bocznej ru- 
rze odpływowej do 5% zasuwy, najlepiej ilustruje. 
nam przedstawiona krzywa (Rys. 3). Po sześciu 
godzinach ciśnienie ustala się na 106 atm. i utrzy- 
muje się na tym poziomie przez 306 godzin, następnie 

prze- 
atm. 

miesiąca października 
8. listopada ciśnienie 

ciągu jednej godziny spada z 106 atm. na 52 
Krzywą ciśnienia w ciągu 
przedstawia nam rys. 4. Do 
wzrosło do 169 atm. 

Pomiar gazu, wykonany przed dławieniem gazu, 
wykazał * produkcję tegoż równą 85m3/min. 
ciężar właściwy 0.642, co odpowiada 0.83 kg. na 
lm* gazu przy 0% € temp. i 760 m/m Hg. ciśnie- 
niu. atm. Zawartość gazoliny w omawianym gazie 
wynosiła na podstawie laboratoryjnych badań 30gr. 
z lm. Pomiary i badania gazu przeprowadził 
w swoim czasie p. inż. H. Olszewski. 3:2 

Inż. T Reguła. 

Kronika 
, _ Obchód ku czci „Ignacego . Łukasiewicza 
UA orysławiu. — Dnia 23. listopada b. r. odbyło 
1 w Borysławiu z inicjatywy „Stowarzyszenia Polskich 
„iżynierów Przemysłu Naftowego" posiedzenie organi- 
„cyjne Komitetu uczczenia Ignacego Łukasiewicza, 
q, którem wzięli udział reprezentanci Izby Pracodawców, 
niy aTZyszenia Pol. 
«AR (oddział 'w Borysławiu), Związku Polskich Tech- 
Wody, Wiertniczych, Związku Wiertaczy, Związku Za- 

lauczycjelskiego Szkół w Borysławiu. 

), PO zagajeniu przez. wiceprezesa Stowarzyszenia 
e JBZ. p, N. inż. M. Karpińskiego wywiązała się 
; jaa. w wyniku której postanowiono 

rudnia uroczysty obchód z na- 
mem: i 

ZW 

w , Godz. 10-ta uroczyste nabożeństwo 
| oościele paraf (Wolanka). , 
*_ Godz, 11-ta akade mja w sali „Sokołać, 

_ |) Zagajenie — wiceprezes Stow. Inż. M. Wy- 
e Szyński. | 

= 2) „Kantata* — 

e hobycza. 
> AR 3) Przemówienie inż. | i 

i _ „Znaczenie Łukasiewicza dla polskiego prze- 
mysłu naftowego*. 

wykona I. S. „Echo* z Dro- 

4) Przemówienie przedstawicieli stowarzyszeń naf-- 
__ towych i innych. | | 5) Andante z kwartetu „Dziewczę i śmierć* F. 

_. Schuberta i Menuet z kwartetu „Taniec cza- 
|. Townic« J. Heydna wykonają pp.: E. Kehlhofer, 
W. Knebloch, M. Schiisselberg, A. Trnobramski, 
_..__ Borysław. RADE SE SĄ > : 

| 0 „Sztandary z Kremla* Lachmana. Pieśni lu- 
dowe wykona T. S. „Echo*, Drohobycz. 

s 

Inż. Przem. Naft., Związku Gór- 

czem obradom 
„wych Pracowników Umysłowych P. N. i Grona 

Skarbu S. Starzyński 

i wej we Lwowie, na którem ustalono dalsze K. Piotrowskiego p. t 

bieżąca. 
Wstęp zł. 2,—, 1.—, 0.50. Dochód przeznaczony 

na budowę pomnika Ignacego Łukasiewicza w Krośnie. 
———00—— | 

Posiedzenie Rady Administracyjnej „Pol. 
minu* odbyło się w dniach 29. ; 30. ub. m. w Mi- 
nisterstwie Przemysłu i Handlu w Warszawie: Pierwsze 
posiedzenie Rady zagaił p. Minister Kwiatkowski po- 

przewodniczył Naczelnik Wydziału 
Natty Ministerstwa Przemysłu i Handlu inż. Friedberg. 

Skład Rady Administracyjnej uległ pewnym zmia- 
nom. W skład Rady wchodzą obecnie pp.: naczelnik. 
wydziału wielkiego przemysłu w Ministerstwie Prze- 
mysłu i Handlu p. Benedek, naczelnik wydziału nafty 

. Inż. Friedberg, dyrektor departamentu organizacyjnego 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu J. Kożuchowski, 
dowódca O. K. Grodno, generał [nż. Litwinowicz, 
szet sekretarjatu Ministerstwa Przemysłu i Handlu 
Czesław Peche, dyrektor departamentu Ministerstwa 

i oraz radca prawny Prezydjum 
Rady Ministrów J. Piętak. | | 

| ——00—— 
„Komitet Redakcyjny Podręcznika Nafto- 

wego'. — Posiedzenie Komitetu odbyło się dnia 
1-go bm. w sali posiedzeń Izby Przemysłowo-Handlo- 

Szczegóły 
pracy redakcyjnej. Sprawozdanie podamy w następnym 
ZESZYCIE. > | | 

——00—— 
" „Komitet Budowy Pawilonu Naftowego. — 

Na posiedzeniu Komitetu odbytem dnia 4. bm. omó- 
wiono szereg spraw związanych z pracami organiza- 

cyjnemi. Główny punkt ciężkości prac Komitetu prze- 
Suwa się obecnie na organizację zbioru eksponatów. SiE 
Celem ujednostajnienia pracy oraz sharmonizowania 
organizacji naftowej w. poszczególnych grupach _pawi- > 
lonu (geologicznej, wiertniczej, eksploatacji rafineryjnej, 
transportowej i konsumpcji) postanowił Komitet ZWo-- 
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łać konterencje porozumiewawcze wszystkich zaintere- 
sowanych firm, na których zostanie ustalony szczegó- 

łowy plan rozmieszczenia eksponatów w poszczególnych 
grupach. Dnia 15. bm. o godz. 11. przedpoł. odbędzie 
się w lokalu Kraj. Tow. Naft. konferencja dla działów 
wiertnictwa, eksploatacji i energetyki, zaś tegoż dnia 
o godz. 4-tej popoł. dla działu rafineryjnego i handlu 
produktami naftowemi. | 

| ——00—— | 
Wr<żenia z dwuletniego pobytu w amety= 

'kań kim przemyśle naftowym. — Pod powyższym 
tytułem odbędzie się dnia 15. bm. staraniem Koła 
Górniczo-Naftowego Politechniki Lwowskiej we Lwowie 
w gmachu Politechniki odczyt p. inż. W. Klimkiewicza. 
Prelegent przedstawi w swoim odczycie w szczegól- 

"ności zasady metody odbudowy ciśnienia złoża t. zw. 
„Smith-Dunn'* process, w której specjalizował się w cza- 
sie swego pobytu w Ameryce. Aktualny ten temat 
zainteresuje niezawodnie nasze koła wiertnicze. 

Stypendjum Im. Inż. Dydeyczyka. — Wydział 
Izby Pracodawców w Przemyśle Naftowym w Borysławiu 
uchwalił, celem uczczenia pamięci i zasług śp. Inż. 
Walerego Dydeyczyka wstawićzdo budżetu na r. 1929 
kwotę zł. 1.800.— jako stypendjum imienia Inż. Walerego 
Dydeyczyka dla jednego studenta wyższej uczelni. 

Apel Zacządu Powszechnej Wystawy Krajowej 
do wys:awców. 

Zarząd P. W. K. wystosował do wystawców odezwę 
' następującej treści: | 

Dzieło tak wielkie, jak Powszechna Wystawa 
Krajowa, może znależć pełne powodzenie wtedy, jeżeli 
wszystkie czynniki powołane do jego stworzenia do- 

łożą pełnych sił, aby wykonać zakreślony program 
' pracy. Niestety zdarza się często, że poszczególne grupy 

lub poszczególni wystawcy nie dotrzymują terminów, 
co jest sprzeczne z podstawowym warunkiem pełnego 
powodzenia Powszechnej Wystawy Krajowej. Zarząd 
Powszechnej Wystawy Krajowej apeluje zatem do 
wszystkich zainteresowanych, aby nie zwlekali z wy- 
konaniem przyjętych na siebie obowiązków, gdyż nie- 
punktualność jednostek pociąga za sobą nieobliczalne 
skutki i siraty dla całości. Powszechna Wystawa Kra- 
jowa ma być publicznem świadectwem zdolności orga- 

mizacyjnych naszego narodu. To też wszyscy musimy 
dołożyć starań, aby nigdzie nie było zgrzytów i braku 
dyscypliny. Zarząd raczej zrezygnuje z poszczególnych, 
choćby niezmiernie pożądanych wystawców, niż miałby 

ponosić odpowiedzialność moralną za karygodne 
opóźnienia. | > 

Sądzimy, że to nasze stanowisko znajdzie apro- 
batę wszystkich ludzi dobrej woli. Prosimy zatem 

o wyrozumiałość, jeżeli skreślać będziemy z powodu 
niedotrzymania terminów z list wystawców ludzi opie- 
_szałych, którzy niepunktualnością swoją zagrozić mogliby 
sprężystości naszej organizacji. i | 

| a RP ORAZ | 
- IV. Międzynarodowy Kongres Nauk. Org. 

w Paryżu. 1929.— Działając z ramienia Międzynarodowego 
Komitetu Naukowej Organizacji Polski Komitet Nauk. 
Org. podaje do ogólnej wiadomości, że IV Międzynaro- 
dowy Kongres Naukowej Organizacji odbędzie się w Paryżu 
w dniach 19—23 czerwca 1929 roku. 3 > 

| "4 k Przewodniczącym Kongresu obrany został p. A. 
- Tardieu, minister robót publicznych. Protektorat nad 

Kongresem objęli p. G. Doumerge, prezydent republiki 
francuskiej, jako przewodniczący Komitetu Honorowego 
oraz p. R. Poincarć, prezes rady ministrów. 

Referaty. Pierwszeństwo przy klasyfikacji rele- 
ratów do przyjęcia dawane będzie tym referatom, Które 
zawierać będą konkretne zastosowania metod organizacji 
już wprowadzone w życie, a nie znane każdemu zasady 
ogólne. Przyjęte referąty wydrukowane będą i rozdane 
uczestnikom na 6 tygodni przed Kongresem, tak aby 
mogli oni zawczasu przygotować się do ewentualnego 
wzięcia udziału w dyskusji. Powinny one być przedsta” 
wione w języku francuskim, angielskim lub niemieckim 
w dwuch egzemplarzach, Referat nie może przekraczać 
10 stron pisma maszynowego (format normalny, t I: 
210 X 297 mm. _— 30 wierszy na stronie). Do referatu 
autor winien dołączyć skrót (15 — 20 wierszy) w języku 
francuskim, angielskim i niemieckim (również w dwuch 
egzemplarzach). Wszelkie rysunki i tablice powinny Rt 
wykonane w wymiarach ustalonych przez Polski Komite 
Normalizacyjny (Kreślenie techniczne. Formaty Papieru. 
PN. 0-501) na trwałym białym papierze — tuszem. Ee 
tograije powinny być tak wykonane, aby nie zachodziia 
potrzeba ich retuszowania przy robieniu klisz cynko” 
graficznych. 

Terminy kongresu. Uroczyste posiedze? 
otwarcia odbędzie się w dniu 19 czerwca 1929 r. w dniac 
20, 21 i 22 czerwca w godzinach rannych odbywat się 
będą prace Sekcyj, w godzinach popołudniowych VA 
głaszane będą przedstawione na Kongres referaty najwy 
bitniejszych przedstawicieli poszczególnych krajów. Prze 
wieczorem lub w godzinach wieczornych wys 
będą filmy naukowe. Uroczyste posiedzenie zam SE 
Kongresu odbędzie się w sobotę dnia 22 lub w niedzie. | 
dnia 23 czerwca. Po zamknięciu kongresu odbędzie SiE 
szereg wycieczek do najważniejszych ośrodków 
mysłowych i zakładów wytwórczych Francji. 

Podział prac Kongresu, Prace Kongreć 
podzielone będą na sześć Sekcyj, mianowicie : 1) Ka 
przemysłowa (produkcja), 2) Sekcja rolna (produ 
3) Sekcja handlowa (wymiana i transport), 4) 5€ 
administracji państwowej i prywatnej, 5) Sekcja gospo. 
darstwa domowego, 6) Sekcja ogólna. Każda: Z a 
może być podzielona na podsekcje, które zajmowac - 
będą poszczególnemi zagadnieniami działów zasadniczy 6 
A więc naprzykład Sekcja przemysłowa dzielić SIĘ AL 
na trzy podsekcje: wytwarzanie, koszty własne, czy 
ludzki. | 

Autorzy nie będą wygłaszać swych reierat 
jedynie mogli w pięciuminutowych przemówieniać 
razić istotne myśli zawarte w referatach, NAS ków 
odpowiadać na pytania i krytykę. Każdy 2 Ucze$ gpfa: 
Kongresu może zabrać głos podczas obrad sekcji W >F" 

wie referatów. | 
W związku z postanowieniem wydrukowam 

ratów przed rozpoczęciem Kongresu, termin 6 tycznia 

e z45 

referatów przesunięty został na dzień 20-80 Kongreś a 
1929 r. toteż osoby, pragnące zgłosić referat na 
powinny przesłać go przed tym terminem wre? A nitet j 
tłami i wszelkiemi rysunkami do Polskiego > SA: 4 3 
Naukowej Organizacji w Warszawie, Mokotows | ogra” 
(tel. 38-13). Ponieważ przemówienia podczas ODA 5 jak 

qmiczone będą do minimum, uczestnicy proszeni o matami 
najobfitsze ilustrowanie swych referatów GRE. 
grafikami i rysunkami, które mogą być W 
w Salach Obrad. 

Za najlepszy referat przyznana będzie nagrod ą w pO” 
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| Stały 8 um. 

8 ług. Wystawa została otwarta 20 października w po- | udnie | 

_ chom 

BOL jak 
AR ż a zorganizowana wzorowo, dając dobre rozło- 
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staci bronzowego medalu, ofiarowanego przez Między- 
narodowy Komitet Naukowej Organizacji. 

Warunki uczestnictwa. Wpisowe na Kon- 
Tes ustalone zostało na fcs. fr. 125. - dla osób pry- 

i fcs. fr. 500.— dla firm i instytucyj. Rodziny 
uczestników mogą brać udział w Kongresie, opłacając 
wpisowe w wysokości 60 fcs. fr. od osoby. Wpłaty przyj- 
muje Polski Komitet Nauk. Org. w Warszawie, Moko- 

watnych 

towska 51/53. Konto PKO. Nr. 16699. 
| Osoby, życzące -sobie wziąć udział w Kongresie 
| 03 Broszone. są _o przesyłanie. zgłoszeń. począwszy od zaraz 

do Sekretarjatu Polskiego Komitetu Naukowej Organizacji 
w Warszawie, ul. Mokotowska 51/53, tel. 38-13. 

Karty uczestnictwa wydawane będą zgłaszającym 
Się natychmiast po ich otrzymaniu z Paryża. 

A BYO PA CEA 

Rozmaitości. 
Przeciętny wiek życia samochodu. — Jak 

e" daleko posuwają się Amerykanie w naukowem prze- 
techniczno- Widywaniu najrozmaitszych możliwości 

s0sSpodarczych, świadczy o tem analiza przeciętnego 
wieku samochodu, sporządzona przez GQ. E. Griffina, 

Ste OF] 

prof. konjuktury gospodarczej na Wydziale Admi- 
nistracji Handlowej Uniwersytetu w Michigan. | 

Według prof. C. E. Griffina, który zebrał wyniki 
swych badań w broszurze p. t. „Fistorja Życia Samo- 
chodu*, opublikowanej przez tamtejszy Uniwersytet, 
przeciętna długość życia samochodu wynosi 7.04 roku. 
Krzywa śmiertelności samochodów jest zbliżona kształ. 
tem do krzywej ludzkiego życia i krzywej d!'a różnych 
wyrobów przemysłowych. 324 

Odsetek samochodów wyprodukowanych w jednym 
roku, a wycofanych z użytku po upływie pewnego 
czasu, ilustrują następujące dane: ze 100.000 Samo- 
chodów, będących w użyciu, 75%, będzie w użytku 
4.75 roku, 50%, — 6.94 roku i 259|0 — 9.2 roku. Do- 
świadczenia, przeprowadzone przez General Motors, 
dały podobne wyniki. 

Cyiry te, zestawione po wyczerpujących bada- 
niach przez prof. Griffina, wskazują wyraźnie na war- 
tość niezużytkowanej zdolności transportowej używanych 
samochodów. > 

Przeciętna długość życia samochodów dzięki sta- 
łym ulepsz niom wykazuje stałą tendencję zwyżkową. 

(„Czasopisma Techniczne '). 

. Przegląd zagraniczny. 

P. Inż. W. Klimkiewicz, który z ramienia Redakcji 
Naftowego" brał udział w Zjeździe 

haft. w Tulsa, nadesłał nam Interesujące sprawozdanie 
= Wystawy Naftowej, które poniżej zamieszczamy. 

Z końcem października br. zorganizowała Izba hand- 

„ lowa w Tulsie i stery przemysłowe wystawę 
Przemysłu naftowego oraz działów pokrewnych. Im- 
"Cza zakrojona na szerszą skalę wykazała wzrost 

1/3 w ilości eksponatów w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. Reprezentowanych było 600. firm i. to- 

arzystw przemysłowych. Zainteresowanie zagranicy 
elkie, bo zauważyłem jedynie 2 firmy niemiec- ie u” wystawiające aparaty miernicze i geodezyjne; 

, ongres naitowy poprzedzający wystawę wy- 
swych delegatów Argentyna, Meksyk, Rosja, 
nja i Venezuela a wśród gości zagranicznych 
dziło wystawę 21 narodowości. 

krótkiem przemówieniem C. M. Schwaba, 
» SiĘcią stali, na którego znak ruszyła cała Imaszy- . 
cUją (wartości 6 miljonów dolarów). Następnie uru- 

lono rygi wiertnicze, kotły, maszyny parowe, 
dzą; P> kompresory i motory, dając możność zwie- ającyr Ą ą tecj, cym zapoznać się Z najnowszemi urządzeniami 

e -Cni Icznemi tak pod względem konstruk- 
też ich zastosowań praktycznych. Wystawa 

SiE eksponatów i ich przegląd. Jedenaście rygów 
„tniczych, rotacyjnych, linowych oraz pompowych, 
*rowało nad budynkami stanu Texas i Oklahoma. 

Il Well Suply Co. przedstawiło stalowy ryg 

Ę Międzynarodowa Wystawa Naftowa w Tulsa. 
wiertniczy Moore'a, wyposażony w automatyczny 
kontroler wiertniczy Hilde'a, dla napędu elektrycz- 
nego. Oprócz tego wystawiła firma we własnym pa- 
wilonie dobrze zorganizowany dział „pakerów'*, 
pomp, narzędzi ratunkowych i t. d. Również ko- 
ciół parowy, opatrzony syłonem, dla ułatwienia cyr: 
kulacji wody wzbudzał duże zainteresowanie. 

National Supply Co. wystawiło swój ciężki *ryg 
wiertniczy rotacyjny z automatycznym kontrolerem 
Haliburton'a, zaś Emsca Tool C0: rys. mtata- 
cyjny o 2 wałach napędowych i czterech szybkoś- 
ciach. Continental Supply Co. wierciło rygiem pen- 
sylwańskim w całości zbudowanym ze stali. Bęben 
łyżkowy rygu posiada napęd z wału korbowego zd- 
pomocą łańcucha Galla, oraz sprzęgło i hamulec 
taśmowy. Do popędu zastosowano 6-cio cylindrowy 
motor Diesla 90 HP. 500 obr. min. z automatyczną 
kontrolą ruchu podczas wiercenia przy użyciu spe- 
cjalnego kontrolera. Kontroler ten samoczynnie przy: 
spiesza ilość obrotów motoru przy ruchu świdra 
w dół, dając motorowi taką elastyczność, jaką po- 
siadała dotychczas jedynie maszyna parowa. Oprócz 
tego firmy Acme i Parkersburg posiadały swe rygi 
wiertnicze i pompowe. | 

Oil Country Specialities wystawił lekki ryg 
pompowy z przeciwwagą na _korbie. Rów- 
nież Winters Pumping Unit. miało w ruchu mały 

ryg pompowy nowego typu. Fort Worth Spuder 
wiercił w czasie wystawy swym lekkim rygiem prze- 
woźnym. W pawilonach National Supply Co. i Reid 
znajdowały się koła kieratów. pompowych o średnicy 
8$-miu i ll-tu metrów, dla skoku do jednego me- 
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tra. Demonstrowano tu również działanię sterowanej 
głowicy przeciwwybuchowej, wyrabianej przez Ca- 
meron Iron Works. Prawie wszystkie rygi wiertnicze, 
maszyny i motory były opatrzone łożyskami kulko - 
wemi i wałkowemi Hyatt'a lub Timken'a. 

Separatory ropy i gazu firmy Smith znajdo- 
wały się w pawilonie stanu Oklahoma. Tu też po-' 
siadały swe stoiska zakłady Elliot ze świdrem 
rdzeniowym dla wiercenia linowego 1 rotacyjnego, 
oraz Hinderlitet z narzędziami ratunkowemi naj- 
nowszej konstrukcji dla wierceń linowych. Firma 
Hinderlitet demonstrowała kilkanaście nowych ty- 
pów narzędzi instrumentacyjnych. Dział „„pakerów* 
był dobrze wyposażony przez Oil Well Supply i Ro- 
binson Packer Co z Tulsy. Firmy Haynes i Stoody 
reprezentowały produkcję specjalnej stali na ostrza 
świdrów wiertniczych. D.8:B. Pump Supply Co po- 
siadało żerdzie pompowe, których wytrzymałość po- 

2 

y Repeowmez=""f" 
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Widok ogólny Wystawy. 

lepszono znacznie przez zastosowanie procesu ciepl- 
nego lub galwanizacyjnego. The Thriit Corp. de- 
monstrowało maszynę do skręcania I wyciągania rur 
wiertniczych. 

W pawilonie naukowym poważne miejsce zajmo- 
wał uniwersytet stanu Oklahoma z okazami geolo- 
gicznemi i mapami. Izba handlowa i inżynierska 
Tulsy wystawiła szereg map zdejmowanych z powie- 
trza i przedstawiła metody ich praktycznego zasto- 
sowania. Inżynierowie Bureau of Mines demonstro- 
wali na modelu „air gas liit'' oraz założyli małą insta- 
lację ulepszonego systemu z zakresu rafinacji. Poza- 
tem pawilon ten zajnywały przeważnie firmy, WYyrą- 
biające aparaty miernicze 1 dla analiz, jak „Fox- 
boro, Fisher, Westcott, Renax, Hays* i indykatory 
do wiertnictwa „Loomis Corp.' | 

W pawilonie stanu I exas wysunęła się na pierw- 
szy plan stacja benzyriowa „Simms Oil''. Tu posia” 

Rumunia. 
Produkcja ropy. — Według ogłoszonej w tych 

dniach urzędowej statystyki wydobyto we wczystkich 
rumuńskich kopalniach nafty w ciągu pierwszych dzie- 
więciu miesięcy roku bieżącego ogółem 3.100.000 ton 
ropy naftowej. wobec 2.704.268 ton w tym samym 
okresie czasu roku poprzedniego. Produkcja ropy 
naftowej w Rumunji powiększyła się zatem w okresie 
sprawozdawczym w porównaniu z tym samym czaso- 
kresem r. b. o 14.7 proc. 

W ciągu października wzrosła przeciętna dzienna 
produkcja ropy do wysokości 1.300 cyst. dzięki do- 
wierceniu kilku otworów o znacznej produkcji. 

I tak tow. „Sondajul* w Chiciura otrzymało pro- 
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dały swoje stoiska American Oil Well Drilling Lite 
i Roebling z linami wiertniczemi, Bethlems i Na: 
łona Tool Co. z rurami wiertniczemi, Bridgepot 
z rozszerzaczami Swana. Pasy i pakunki maszynowe 
zajmowały również poważny dział na wystawie. Bo- 
vaird posiadał automatyczne elewatory i udo8 kę 
nalone płyty z klinami dła rur. Również reprezento* 
wany był przemysł aparatów i maszyn elektrycznyć 
Znajdowały się też eksponaty samochodów ciężaro” 
wych i traktorów z wyciągiem. 

rrick. 
Model rygu pensylwańskiego konstr. żel. firmy Emsco_De 

Wystawa obejmowała wszystkie większe firmy 
produkujące narzędzia i maszyny dla przemysłu rż 
ftowego a eksponaty były tak rozlokowane” dd 
twiały szybką orjentację dla kupującego I dawa ech: 
kładny obraz całości oraz nowych zastosowa! oj] 
nicznych. Również czasopisma techniczne ENew$» 
Field Engineering, Oil Weekly, Petroleum , gil- 
Oil Gas Journal posiadały swe kioski. Pawilon? yst- 
stownie przystrojone i ozdobione w barwy ka 
kich państw robiły bardzo dobre wrażenie. 

| na 
dukcję na szybie Nr. 1 w wysokości 18 _CYSEĘ b 
dóhę, : tów: „lh R=DB, FW Moreni dowierciż0 ntef 
Nr. 44 z produkcją 11 cystern na dobę, 
Omnium Petrolifer« w miejscowości Runcu 
Nr. 6 otrzymało produkcję początkową 40 CyST tów. 
dobę, która później ustaliła się na 14 cy ste aktywne 
„Steaua Romana* dowierciło 2 silnie pro EE szyb 
otwory w miejscowości Vatra, a miano 27 
Nr. 26 z produkcją 30 cystern, 743 e: Ą 
z produkcją 5 cystern na dobę. TOW. » 0 
otrzymało w Runcu na szybie Nr. Roman 
5 cysterna na dobę i wreszcie „Asia ią 
w Ochiuri na szybie Nr. 119 produkcję dzien 
sokości 6,5 cystern. 

Uu 

rok 
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Życie gospodarcze. 
Ceny ropy naftowej. 

w wysokości, ustalonej dla ropy, przypadającej na udziały 
brutto, na miesiąc listopad 1928 r. (za 1 wagon po 10 ton). 

arka: 

Kryg Czarna oo a 441. . Zł. 1.472,— 
Rymanów . . . . . . . . . . . . „ 1611.— Krościenko parafinowa, Równe Rogi pa- 
rafinowa, Krosno parafinowa, Ropienka ad 
Dukla, Paszowa OKE 
Borysław, Tustanowice, Orów, Popiele, 
Wierzchnia Mraźnica, Śłoboda Rungurska, 
Kosmacz, Opaka, Strzelbice, Rajskie, Ło- 
dyna, Hołowiecko, Zmiennica-Turzepole, 
Wulka, Węglówka, Lipinki, Libusza, Wań- | 
kowa . . « «1 1 1 4 4... . . ZŁ 1.732, — 
Zagórz, Równe Rogi bezparaf,, Szymbark „ 1.767.— 
Ropienka Dolna. . . . „ 1.784.— 

„ 1.645.— 

Kryg Zielona, Rypne loco Broszniów. . „ 1.819.— 
Krosno bezparaf., Krościenko bezparaf. . „ 1.853— 
Klimkówka, Iwonicz . . . . . . . , „ 1.905. — 
Urycz . . LL LLL LL. , „ 1.992.— 
Harklowa . . . . . . . . . . . , „ 2.026— 
Potok, Grabownica Humniska . . . . „» 2.252.— 
Bitków (loco zbiorniki Comp. Fr.-Polon.) „ 2.315.— 
Schodnica . or 1 1 y 2.338.,— Bitków (loco zbiorniki Dąbrowa), 
Pasieczna . . . . . . . . . . . . „ 2.572.— 
Klęczany . . . . . . . . . . . . „ 2944, — 
Stara Wieś . . . . . . . . . . » 3.291.— 

Uwaga. Państwowe Zakłady Naftowe zakupują z ropy brutto- 
wej wyprodukowanej w miesiącu listopadzie ropę na- 
stępujących marek: 
Borysław, Schodnica, Wierzchnia, Mraźnica, Urycz, 
Rypne, Opaka, Bitków (Dąbrowa), Bitków (Fr. Pol. 

ew. Górn.), Pasieczna, Strzelbice, Harklowa, Kryg- 
Zielona, Krosno bezparaf., Krosno parafin., Krościenko 
bezparaf., Krościeńko parafinow., Zmiennica-Turze- 
pole, Wulka, Iwonicz, Węglówka, Równ*-Rogi bez- 
paraf, Równe-Rogi parafinow., Wańkowa, Potok, Gra- 
bownica - Humniska, Lipinki, Libusza, Klimkówka, 

Cena gazu ziemnego. 
w 5 
rok, głebiu Borysław-Tustanowice za miesiąc listopad 1928 

poj sta ona przez [zbę Handlową i Przemysłową we Lwowie 
rozumieniu z Krajowem Towarzystwem Naftowem 

5.57 groszy za I m. 

Ustawodawstwo 

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 
naftowym. 

Komisja dla regulacji płac robotników przemysłu nafto- 
wego stwierdziła na podstawie uzgodnionego obliczenia wzrost 
drożyzny artykułów żywnościowych od 31 sierpnia 1928 r. do 
29 listopada 1928 r. o -- 4,1370, a wzrost drożyzny artykułów 
odzieżowych o +- 2,452%,. 

Ponieważ 75% poborów zmienia się wedlug artykułów 
żywniościowych, a 250% roborów wedle artykułów odzieżowych, 
przeto przeciętny wzrost drożyzny wynosi +- 3.716. 

Zatem pobory robotników naftowych na miesiąc grudzień 
1928 r. podnosi się o 3,7160%,. 

Borysław: Krosno: Bitków: 
I. kat. ZŁ. 38.65 8.44 8.14 
II. , » 6.81 6.48 6.48 

III. , » 4.70 4.36 3.93 
IV. , » 2.76 2.43 2.43 

Dodatek dla wiertaczy za odpowiedzialność 
I. kl. Zł. 1.42 II. kl. Zł 0.71 

dziennie. 

Stróże i furmani za 12 godzin pracy pobierają płacę 
II kategorji. 

Ryczałty miesięczne dla wszystkich zagłębi : 
I. kat. Zł. 37.94 III. kat. Zł. 21.76 

II. , „ 2280 IV. , » 8.16 
Dodatki w rafinerjach: 

Dodatek do III. kat. palaczy destylacyjnych, czyścicieli pras 
i kotłów ustala się na ZŁ. 0.91, na dniówkę. 

Dodatek dla robotnic IV kategorji w świeczkarniach, 
rozlewniach parafiny i laboratorjach ustala się na Zł. 0.60 na 
dniówkę. | 

Relutum węglowe. 
Wysokość relutum węglowego ustalono za 100 kg. dla Zagłębi: 

Borysław i Bitków ZŁ. 5.90 
Krosno i Dziedzice . . . ,„ 472 

Relutum za naftę ustalono: 55 groszy za 1 kg. 
——00—— 

i rozporządzenia. 
Podatki i opłaty. 
reje „ abywanie świadectw przemysłowych i kart 
nając racyjnych na rok 1929. — Wobec rozpoczy- 
i ant 50, SIĘ okresu nabywania świadectw przemysłowych 
stwo gy Stracyjnych na rok podatkowy 1929, Minister- 
apo arbu poleciło izbom skarbowym, aby bezzwłocznie 
ości cą publicznego obwieszczenia podały do wiado- 

ter, Płatników państwowego podatku przemysłowego 
Strąc _ tabywania świadectw przemysłowych i kart reje- 
przę nych (art, 20 ustawy) z podaniem ceny świadectw 
l klą ysłowych i kart rejestracyjnych, według kategorji 
zawarta miejscowości, z powołaniem się na przepisy karne, 
hysłowyn art. 98 ustawy o państwowym podatku prze- 

Podwładnym urzędom skarbowym i kasom skarbo» 

wym izby winny natychmiast wydać zarządzenia, nie- 
zbędne do rozpoczęcia akcji wydawania świadectw prze- 
imysłowych i kart rejestracyjnych na rok podatkowy 1929, 
tudzież zwrócić szczególną uwagę kas skarbowych na 
przepisy $ 44 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 
8. sierpnia 1925 r. („Dz. Ust. R. P*« Nr. 82, poz. 560), 
zwłaszcza na ścisłe przestrzeganie przepisów ustępu 1 
tegoź paragrafu. 

Nadto winny izby utworzyć odpowiednią ilość kas 
pomocniczych, aby płatnikom umożliwić jak najdogodniej- 
szą i terminową wpłate, 

Od płatników państwowego podatku przemysłowego 
mają być pobierane dodatki do ceny świadectw prze- 
mysłowych i kart rejestracyjnych na rzecz niżej wymie- 
nionych związków według następujących zasad: | 
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1) dodatki na rzecz związków komunalnych mają 
być pobierane w wysokości 30'/,, określonej w art. 119 
ustawy z dn. 15. lipca 1925 r. („Dz. Ust. R. P.* 
Nr. 79, poz. 550), o ile przed rozpoczęciem akcji wyda-- 
wania świadectw przemysłowych, gmina doniesie izbie 
skarbowej o uchwaleniu niższej stopy procentowej tych 
dodatków, wówczas będzie pobierana ta niższa stopa; 
wpływy winny być zarachowywane w sposób dotych- 
czasowy na sumy komunalne uprawnionych związków 
komunalnych, zgodnie z postanowieniami art. 8 ustawy 
z dn. 11. sierpnia 1923 r. („Dz. Ust. R. P.* Nr. 94, 
poz. 747), 

2) dodatki na rzecz instytucyj, 
w punktach a i b art, 120 ustawy o państw. podatku 
przemysłowym, mają być również pobierane w maksy- 
malnej wysokości, określonej w tymże artykule; wobec 
postanowień rozp. Prezydenta Rzplitej z dn. 15. lipca 
1927 r. („Dz. Ust. R. P.* Nr. 67, poz. 591) dodatki 
na rzecz izb przemysłowo-handlowych oraz izb rzemieślni- 
czych będą pobrane na całym obszarze państwa.. 

W „Dz. Ust. R. P.* Nr. 108/1925, poz. 771 zo- 
stało ogłoszone rozporządzenie Ministra Skarbu w po- 
rozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, dotyczące 
dodatków na rzecz instytucyj, wymienionych w art, 120 
ustawy pod lit. a, instrukcja zaś w sprawie zarachowań 
i podejmowania dodatków na rzecz instytucyj, o których 
mowa w art. 120 ustawy pod lit. b — w „Dz. Urz. 
Min. Sk. Nr. 12/1927, poz. 143, "= 

Wpływy z dodatkow, pobieranych na rzecz szkół 
zawodowych, winny być zarachowywane w myśl pósta- 
nowień, zawartych w wspomnianej wyżej instrukcji. 

Co do sposobu zarachowania wpływów z dodatków, | 
pobieranych na rzecz izb przemysłowo-handlowych oraz 
izb rzemieślniczych, będzie wydane osobne zarządzenie. 

Do czasu otrzymania tego zarządzenia kasy skarbowe 
zarachowywać będą pobrane tytułem tych dodatków 
wpływy w dziale sum komunalnych na oddzielne konto, 
a wykazy szczegółowe przesyłać będą izbom skarbowym. 

Wedle art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej 
ż dw. 10 grudnia 1027 1 GDzo/ Ust > R>.BZSGNE 
114/1927 r., poz. 972) pobierany ma być na cele równo- 
wagi budżetowej nadzwyczajny dodatek w wysokości 
10%, do uiszczonych podatków bezpośrednich, podatków 

pośrednich, opłat stemplowych, podatku spadkowego i od 
darowizn. Wobec tego 10"/,-owy dodatek do należności 
skarbowych winien być pobierany również przy nabywa- 
niu świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych na 
1929 r. | / | 

Okoliczność tę izby winny również podać płatnikom 
do wiadomości w obwieszczeniu, o którem była mowa 

na wstępie. 
"Na świadectwach przemysłowych, nabywanych na 

1929 r., winny kasy skarbowe dodatek ten uwidocznić 
i uwzględnić go również w poz. „razem*. 

Wpływy z 10%/,-0wego nadzwyczajnego dodatku 
winny być zarachowane — w myśl wskazówek, zawar- 
tych w okólniku z dn. 8. lipca 1926 r. L. DPO 
5.282/1/26. > SĄ, | 

-_. Opust podatku od olejów mineralnych do 
poruszania samochodów ciężarowych. — Mini- 

'sterstwo Skarbu wyjaśniło okólnikiem z dn. 2|XI 1928 r. 
"'L. D. VI 4.472/3/27, że od olejów mineralnych, uży- 
wanych do poruszania samochodów ciężarowych, może 
być przyznawany opust podatku tylko w tych wypadkach, 

wymienionych 

jątkowego. 

o ile samochody ciężarowe należą do przedsiębiorstw 
przemysłowych i są przeznaczone, na potrzeby, związanńć 
ściśle z dańą produkcją, a w szczególności, o ile służą 
do rozwożenia produktów wprost z danego zakładuprze "4 
mysłowego (wytwórni). i | 

Przyznawanie opustu podatku od olejów mineralnych | 
do poruszania samochodów, należących do reprezentacyj 
przedsiębiorstw przemysłowych (hurtowych sprzedaży) 
w różnych miejscowościach jest niedopuszczalne, choż 23 
ciażby te samochody służyły do rozwózki artykułów, 

' wytworzonych przez odnośne zakłady przemysłowe. 

KOMUNALNY PODATEK od kopalń. 
W najbliższym czasie ogłoszone zostanie rozporzą” 

dzenie Ministra Przemysłu i 
z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Spraw we 3 
wnętrznych z dnia 3. listopada 1928 r., zmieniające 10%" 
porządzenie wykonawcze z dnia 11. lipca 1923 r. do 
ustawy z dnia 1. maja 1923 r. o zakupie ropy 
dla Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych (Dz. u RA. 
Nr. 55 poz. 387). 

W szczególności: punkt b) $ 3-go rozporządzenia > 
z dnia 11. lipca 1923 r. w sprawie wykonania ustawy 
z:0mła: 1. maja 1925051, 
bruttowej dla Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych 
w Drohobyczu (Dz. U. R. P. Nr. 69 poz. 547) oWzy” 
imuje następujące brzmienie: . 

„b) należytości związków komunalnych z tytułu 
podatku od kopalń (art. 5. ustawy z dnia 11. sierpnia 31 
1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komu” 
nalmych >=:Dz; U. Ro .P..N 32 -p0ź 747) od dnia 
wejścia w życie statutu podatku od kopalń, dotycząceg” 2 
poboru podatku komunalnego na rzecz właściwego 
związku komunalnego. | a. 

Dotychczasowy punkt b) tego samego paragrafu «4 
otrzymuje oznaczenie c); dotychczasowy punkt 9). 283 
oznaczenie d). > R 

Rozporządzenie to położy nareszcie kres sporomr R 
jakie wynikały z niejasno stylizowanych statutów teg R 
podatku, między właścicielami kopalń oleju skalnego 
a bruttowcami o to, czy bruttowców wogóle podatek ten A 
ma obciążać. Obecnie nie będzie już ulegać wątpliwości: A 

że podatkiem obciążona jest produkcja kopalń t. j- : 
jej nettowcy, jak i bruttowcy. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w łączno 
zobowiązało się niejasności zatwierdzonych przez 
statutów tego podatku w najbliższym czasie usunąć. E> 

RJME 

ści ziem sjebić 
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Likwidacja dotychczasowego podatk 
— Opracowany przez Ministerstwo 

projekt stałego podatku majątkowego przewiduje 
dację dotychczasowego podatku majątkowego; 
sposób, że zamiast 1 miljona zostanie pobrane: 

1) od płatników o wartości majątku do 
zł. — 100% podatku, i | Że sa 4 

2) od płatników o wartości majątku ponad 10 z hh. 4 
a) rolnictwo — 100% podatku bez zwyżki ko ż 

tyngentowej, - Sz 

Skarbu 

w: 

10. SSA 

*b) przemysł i handel — 68.6% podatku bez z80% Ja 4 
bee EO kontyngentowej i 

c) pozostałe kategorje — 
> ZWYŻKI.. | > 

100% podatku 

Handlu w porozumieniu 

bruttowei 

w przedmiocie zakupu TOPY" Ż 
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-_ miarze podatku. 

_._ sposób: 

Stałego podatku majątkowego. 

PIŚMIENNICTWO. | 

2 różn 

8azów s 
_ Balnych 

? ski a, natomiast wodoru nie znaleziono dotąd zupełnie. Jako 

| shea; 
RZ p 

__ brawje 
ARS je 
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Ponadto od płatników wymienionych pod a) po- 
biera się 2.8% od płatników pod -D) 1 ©) = 2%. 6d 
wartości majątku ustalonej prawomocnie 

Cyfrowa sprawa przedstawia się w następujący 

a) od rolnictwa zamiast 550 milj. zł. przypadnie 
do zapłaty 223.8 milj, zł. (40.69%), 

b) od przemysłu i handlu zamiast 412,5 milj. zi, — 
2838 milj. zł. (68.6%) i 

- c) od pozostałych płatników zamiast 137.5 milj. zł. — - 
103 milj. zł. (74.85 %), 

Razem przypadnie do zapłaty 610 milj. zł., wobec 
_. czego 490 milj. zł, podatku ulegnie umorzeniu. Ponieważ 

do |. września wpłynęło 404 milj. zł, przeto Mini- 
> sterstwo Skarbu zamierza jeszcze efektywnie pobrać 
__ 206 miij. zł. | 

Ministerstwo Skarbu opracowało już nowy projekt 

(Ok. Izb. Pr. 22.) 

<a0Uj | ZA 
Komunikacja. 

Rozporządzenia. — Rozporządzenie Ministra 
+ Komunikacji z dnia 9 października 1928 r. wydane w po- 

Jozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu 
! Handlu oraz Rolnictwa w przedmiocie „Regulaminu 

_ Przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na ko- 
€jach żelaznych* oraz „Regulaminu przewozu przesyłek. 

towarowych na kolejach żelaznych. (Dz, U; Nr. =89, 
Poz, 783), 

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 
28 października 1928 r. wydane w porozumieniu z Mi- 
uistrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu 
Taz Rolnictwa w sprawie uchylenia niektórych rozpo- 
Iządzeń taryfowych w związku z wprowadzeniem od dnia 
1 października 1928 r. nowej Konwencji Międzynarodowej 

przy wy- 

PTE RÓ W ZR R EA | M RRORÓROARO W RAAOOYRZK ZE. 

o przewozie towarów, kolejami żelaznemi. (Dz. U. Nr. 91, 
poz. 802). 

— Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 
o listopada 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami : 
Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa 
o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 
12 stycznia 1928 r. wydanego w porozumieniu z Mini- 
strami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rol- 
nictwa w przedmiocie regulaminu przewozowego dla 
bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji to-. 
warowej (Dz. U. Nr. 94, poz. 834). 

= 

KALENDARZYK PODATKOWY na grudzień 1928 c. — W grudniu r. b. płatne są następujące podatki: 

l) do 15. grudnia — wpłata państwowego 
podatku przemysłowego od obrotu, osiągnięto w listo- 
padzie przez przedsiębiorstwa handlowe I i II kat. i prze- 
mysłowe I — V kat., prowadzące prawidłowe księgi 
handlowe, oraz przez przedsiębiorstwa sprawozdawcze; 

- 2)wefagl.miesiąca grudnia — wykupno 
świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych na rok 1929; 

3) do 10. grudnia — wpłata raty na poczet 
zaległego podatku majątkowego w wysokości 10J, i 0:60/, 
wartości majątku, przyjętej za podstawę wymiaru tego 
podatku ; 

4, w ciągu 7 dni po dokonaniu po-- 
trącenia — wpłata podatku dochodowego od upo-- 
sażeń służbowych, emeryturi wynagrodzeń za najemną pracę. 

Nadto płatne są podatki, na które płatnicy otrzy- 
mali nakazy płatnicze z terminem płatności w grudniu r. b., 
tudzież kwoty podatków odroczonych i rozłożonych 
na raty z terminem -płatności w tymże miesiącu. 

= ARE 0033 : | — 

„Przegląd Techniczny” tygcdnik poświ cony sprawom 
techniki I przemysłu. Zeszyt Nr. 43 z dnia 28. listopada b. r. 

Brzynosi szereg bardzo aktualnych artykułów. Należy tu wy- 
Mmienić artykuł Dra Klinga i L. Suchowiaka p. t. „Skład che- 

PY podkarpackich gazów ziemnych*. Fo podaniu szeregu 
ta el przedstawiających skład chemiczny gazów ziemnych 

ych miejscowości i szybów, dochodzą autorzy na pod- 
przeprowadzonych badań do wniosku, że palną część 
tanowią prawie wyłącznia węglowodory; z innych ciał 
występuje w bardzo drobnych ilościach jedynie tlenek 

stąwie 

adniki niepalne są bezwodnik kwasu węglowego, tlen i azot, 
: jak Ze każdy z tych dwóch ostatnich może występować 

„wolny. Pozatem przeprowadzili auforzy szereg badań 
nych w celu wykrycia zawartości helu w gazach ziem- 

adania te. wykazały, że pierwiastek ten występuje 
we wszystkich podkarpackich gazach ziemnych, a war- 

80 jest ba dzo mała i nie przekracza 0,05%. 

yt zawiera następujące artykuły: Pr-f. Dr. 
i „Laboratorjum metalograficzne Politechniki War- 
» — Inż. K. Księski „Nowoczesne francuskie silniki 
— Mechanizacja pracy w budownictwie — Przegląd 

nicznych. — Sprawozdania i prace Polskiego Komi- 
nergetycznego. — Wiadomości Polskiego Komitetu Ener- 

<SE — Wiadomości Polskiego Komitetu Normaliza- 
0. | 
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„Przemysł Chemiczny” zeszyt Nr. 11 przynosi szereg 
interesująch artykułów z dziedziny badania nad olejami sma-. 
rowemi. W. Junosza-Piotrowski i J. Winkler w artykule: „O licz- 
bie Conradsona*, przychodzą do następujących wniosków: 
l) „oznaczenie liczby Conradsona przy badaniu olejów smaro- 
wych wykonane ściśle według przepisów jest dostatecznie PE 
kładne i wskutek swej prostoty powinno być często stosowane*, 
2) „liczba Conradsona przy dobrze rafinowanych olejach służyć 
może do rostrzygnięcia czy dany olej jest destylatem, czy. 
pozostałością, gdyż przy pierwszym nie przekracza ona nigdy 
1?/,, zaś przy drugiej prawie z reguły jest wyższa od 19%, i do-- 
chodzi prawie do 7%,* 3) Dodatek kwasów tłuszczowych do 
olejów w ilości do 10% nie wpływa na liczbę Conradsona*.. 
4) Oleje uzyskane jako destylaty przy wysokiej próżni mają 
najmniejszą liczbę Conradsona. Z tego widać, że na wysokość 

liczby Conradsona wpływa w głównej mierze zawartość węglo- 
wodorów nienasyconych, które przy wyższej temperaturze. 
łatwo rozkładają się, pozostawiając koks. RR 

_ H. Burstin i J. Winkler w artykule „Badania nad ben. 
zyną wytrącającą asfalt twardy (asfalteny) z olejów mineral- 
nych* opracowali nowe normy w przeciwstawi niu do dotych-. 
czasowych D. Holdego. | i | e 

J. Girzejowski podaje obszerną pracę p. t. „Metody ana- 
lizy lekkich gazolin*. Ż Rz 
_._ W dalszej części zeszytu znajdujemy sprawozdanie z ob-_ 
chodu ku czci Ignacego Łukasiewicza, dział sprawozdawczy, 
oraz patenty polskie z dziedziny technologii chemicznej z 1927r, . 
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Z dniem 1. stycznia 1929 roku miesięcznik „Przemy s4 
Chemiczny”, będący organem Chemicznego Instytutu Ba- 

dawczego i „Wiadomości Przemysłu Chemiczne- 
go*, będące organem Związku Przemysłu Chemicznego w Polsce 
łączą się we wspólne wydawnictwo, zmieniając jednocześnie 
format, stosownie do przepisów Polskiego Komitetu Normali- 
zącyjnego i wydawane będą w formacie A. 4 (210 x 297 mm.). 

Tak połączone czasopisma ukazywać się będą dwa razy 
na miesiąc, zawierając w swej treści artykuły oryginalne, 
opisy ostatnich wynalazków, najnowsze metody fzbrykacji pro- 
duktów chernicznych, oraz inforamacje dotyczące całokształtu 
życia gospodarczego krzju. 

Łączna administracja „Przemysłu Chemicznego” i „Wia- 
domości Przemysłu Chemicznego” mieści się w gmachu Che- 
micznego Instytutu Badawczego w Warszawie (Zoliborz, ul. 
Łączności, tel. 23-08). 

„Spawanie i cięcie metali* organ Związku Polskiego 
Przemysłu Acetylenowego i Tlenowego Nr. 11 z 15. listopada 
b. r. opuścił prasę. Treść numeru: „Dziesięciolecie przemysłu 
acetylenowego i tlenowego w niepodległej Polsce* — Spawanie 
acetyleno-tlenowe i elektryczne w zakładach Br. Sulzer w Win-. 
terthur. — Ciekawy przykład zastosowania palnika acetyleno- 
wego i łuku elektrycznego do cięcia żeliwa. — Spawanie a rozwój 
zastosowania glinu w przemyśle. — Technika spawania. — 
Kronika. | 

——00—— . 

„Przegląd Organizacji* z listopada b. r. Nr. 11 zawiera 
następujące artykuły: Piotr Drzewiecki „Konferencja z udzia- 

i p 

zacja w przemyśle”, Ch. B. Thumen „Odpoczynki, a wydajność” 
Wykłady Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce z przemo- 
wieniem P. Drzewieckiego i programem wykładów z działal- 
ności Instytutu Naukowej Organizacji. Polski Komitet Naukowej 
Organizacji. Z towarzystw nsukowych. Kronika. Wydawnictwa. 

„Auto” czasopismo sportowo-techniczne poświęcone 
sprawom i rozwojowi przemysłu samochodowego w Polsce 
Nr. 11 z listopada b. r. zawiera treść następującą: W dniu 
10-ciolecia niepodległości. — Doroczny zjazd członków Mię- 
dzynarodowego Związku uznanych klubów automobilowych: 
(Janusz Regulski) — Krakowski klub automobilowy. — Imprezy - 
sportowe krakowskiego klubu automobilowego (Dr. H. Szat- 
kowski) — Udział K. K. A. w imprezach zagranicznych (Adam 
Dygat) — K. K. A. na wyścigach w Schwabenberg (Adam DY: 
gat) — Głos z Węgier — K. KLA. gościem u wielkiego prze” 
mysłu („Członek-sympatyk*) — Największy garaż polski (Dr. 
H. Szatkowski) — Fabrykacja świec samochodowych — Kronika. - 
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„Petroleum, Nr. 34 z grudnia b. r. przynosi nastę” 
pujące artykuły: „Wirtschaftliche und technische Studien iiber 
Erdólvorkommen in ÓOsterreich* (Dr. J. Preleuthner und Ing ** 
Fleischmann) — „Zur Kenntnis der Naphthensulfosiuren*. (Prof. 
St. Pilat und. E. Dawids n.) — Chronik der Erdólwirtschali 
und Erdólpolitik. (Dr. W. Mautner) — Die Pittsburgher Inter- 
nationale Kohlenkonferenz. — Fortschritte der Technik. — Refe- 
rate.— Personales.— Produktion. (Deutschland. — Osterreich. " 
Belgien. — Polen. — Peru) — Verarbeitung und Verteilung: 
(Deutschland. — Osterreich. — Ungarn. — Tschechoslowake! łem H. Emersona w sprawie władz samorządowy h*, E. Lan- keę> : Ę ZS GER dauer „Kontrola czynnika czasu w produkcji”, Prof. K. Ka- o R adl WE Rak Chronik. — Biicherschau. * 

raffa-Korbutt „Higjeniczne znaczenie czynnika meteoroligicz- o ZG Y A Z AA i 
nego w warsztatach pracy”, R. Henon „Racjonalna amorty- ——00—-— 

STATYSTYKA. 
według danych Min. Przemysłu i Handlu. 

Rafineryjny przemysł naftowy we wrześniu 1928 r. 

Przeróbka ropy — 58.052 ton. Zapasy ropy dnia 30. IX. — 48.214 ton. w tonach. 

| Przychód produktów naftowych | Rozchód produktów naftowych 
p R O D U K dy Zapas dnia PR i ak ' Zapas dnia 

31. VIII. 1928 r. RY. "Dowóz kę | 30. XI. 1928 r- | 
wórczość : w kraju zagranicą. i SREE do rafineryj U | ag ] cą SJESSE 

Bakoynha śżtyojij 0h 14.950. 8.969 2.476") 6.748 4.919 14.728 
lówsoadr "MOR. 57.754 17.469 — 13.299 3.599 58.325 
Olej gazowy : . . . "28.365 10.146 > | 5,512 5.402 27.591 
Oleje smarowe . . . - 38.550 1.674 — 5.293 5.357 35.574 
BOGNA „058 - 4.128 3.363 — TOBE 2018: i 4.627 
ŚWIECE BEA CZA 144 = =. 3 m 141 
NOZEBME r ROZ E0U 29 21 a 19 | WRZE 37 
A GSO NEK STAC 10.625 1.444 — 653 556 10.860 

ROS. 1.080 2 sROI2 CR. 2538238 gi 1.148 
Stałe smary . . . . 239 225 — RUSZ Ło 253 
Półprodukty . . . . | | — Ę 385 1 Pozostałości . . . . | 81.411 | 2.466 e 1.940 126 | 81.11 

Razem . .| 231.895 0 52.795 247652 040/037 5 328970 | 234.501__„I 

1) Gazolina z gazu ziemnego. Ilość robotników zatrudnionych 30. IX. — 4,661: 
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Eksport produktów naftowych z podziałem na kraje. 
w tonach. Wrzesień 1928. 

SE |gkE|E 
Kraj popa mol molostjca hf. -|E|5|E 

Boaac EZR ar RERORECRE CJ 
Austrja | 366 | 44 | «704 | 405 | 201 — 55 4-240 91 69 — 1 3063 
Czechosłowacja 3520 | 2859 |. 344 | 1030 | 119 —— 45 49 3: BEECH — | 8546 
Gdańsk | 0D 103 390-310 BOR | jed sgk | ol SAR. 
Litwa — 71 149 91 50 R SĄ — — —. — | 361 
Rumunja | — — — 24 | — — — -—— 4 — — 28 
Szwajcatja 37.| — | 1241 27 45 — — 31 — — | 1381 
Łotwa | — 228: > 02 |-:207 10 — = — — — — | 507 
Szwecja | 203 AP OTP02:45001-2802]. 2 12080 | SAR R — | =] 256] 
Grecja REDA 8: Bogdan Eo Rosanu]| aras Bah 5 Jugosławia | m RE za 31 95 — — — - 2 a JE 132 | 
Włochy | 101 12) — f8--420 — se — — — — | 308 | 
Niemcy | — SC) B0ł |>| ds 0h og06 > drop ZER Szala 
Francja | 84 | 28 | 8:4 75 20 za 15 > -= Elie 
Danja | 130 15) — — | = — == —— —- 17 — | 162 
Węgry | — 1 — 9 AGR EABO RO 5 EP WRS AE] JS 
Hiszpania > ŻE — a. 100 — sk — —- — — | 100 
Bułgarja | — sr s SE got z ge? ER ak zk RE 5 
Brazylja > ORBSE ke JB +b aja | os jn) 

Bo "Razeńr . | 4919 | 3599 | 5402 | 5357 | 2678 == [102990 -|- 411 22180120 — |23970 
- SE EEER | 

Wyd.: Krajowe Towarzystwo Naftowe. Odp. Redaktor: Inż. Stefan Sulimirski. 
Wykonano w „Drukarni Lwowskiej* we Lwowie, ui. Kopernika 11. — Telefon 8-31. 

PANOWIE KUPCY ZROBCIE WASZE PLANY ZAWCZASU! 

TARGI BRYTYJSKIE 
odbędą się ponownie 

w WHIIE CITY w Londynie 
i 

w CASTLE BROMWICH, w Birmingham, 
w czasie 

od 18-go Lutego do 1-go Marca, 1929 roku. 
Zróbcie Panowie wasze plany teraz i odwiedźcie tę wielką wystawę 
Brytyjskich wyrobów. Będzie ona zakrojona na większą skalę niż 
kiedykolwiek, przyczem ceny będą ściśle konkurencyjne. Udostępni 
się wszystkim kupującym z Polski bezpłatne usługi tłomaczów, oraz 
uczyni wszystko aby wynik wizyty Panów był pomyślny. 

Bliższe szczegóły i zaproszenia otrzymać można w 
jaj DEPARTAMENCIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 

[DEPARTMENT OF OVERSEAS TRADE/ 
35, OLD QUEEN STREET, LONDON, S.W 1. 

[s] OD SEKRETARZA IZBY HANDLOWEJ w BIRMINGHAM, 
THE SECRETARY, CHAMBER OF COMMERCE, BIRMINGHAM, ANGLJĄ. 

lej W WYDZIALE HANDLOWYM POSELSTWA ANGIELSKIEGO 
w WARSZAWIE, PIĘKNA 6, 

lub 

Jdl W NAJBLIŻSZYM BRYTYJSKIM KONSUUACIE 
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GALICYJSKA FABRYKA NARZĘDZI WIERTNICZYCH 

DE 

PERKINS, MAC'INTOSH 6 ZDANOWICZ SPÓŁKA Z OGR. POR. 

FABRYKA W STRYJU. --- WARSZTATY W BORYSŁAWIU. 

Wyrabia: ŻURAWIE ORAZ KOMPLETNE URZĄDZENIA WIERTNICZE WSZYSTKICH SYTS- 
TEMÓW, WSZELKIE NARZĘDZIA, PRZYBORY i t.p. DLA CELÓW WIERTNICZYCH. 

ŻURAWIE PRZEWOŻŹŻNE. 

URZĄDZENIA GAZOLINIARNI, CHŁODNICE, ODWADNIACZE, (SEPARATORY), DESTY- 
EARNIE r 1. Po: 

WINDY WYCIĄGOWE RĘCZNE DLA CELÓW KOPALNIANYCH, BUDOWLANYCH i innych. 
WAŁY WYKORBIONE, TRANSMISJE, KORBY i t. p. ORAZ WSZELKIE WYROBY KUTE 

i TOCZONE WEDLE WZORÓW i RYSUNKÓW DLA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO, 
MŁYNARSKIEGO, ROLNEGO, KOLEJEK WĄZKOTOROWYCH i 1. 

ELEKTRYCZNA i SAMORODNA SPAWALNIA. 

WYKONUJE WIERCENIA AKORDOWE ZA WODĄ, ROPĄ i INNEMI MINERAŁAMI. 

4 

ZAKŁADY MECHANICZNE 

„URSUS” S.A. 
W WARSZAWIE 

Rok zał. 1894 Rok zał. 1894 

| Silniki spalinowe na ropę, naftę, olej gazowy 
i gaz ziemny: 

a) przewoźny na saniach, mocy 3 KM; 
b) dwusuwne, pionowe, od 4 do 16 KM; 
c) czterosuwne, poziome od 25 do 60 KM; 
d) systemu Diesel, pionowe, od 40 do 600 KM 

sprężarkowe i bezsprężarkowe. 
H. Samochody ciężarowe „URSUS*. 

II. Armatura dla pary, gazu i wody. 
IV. Odlewy wysokojakościowe żeliwne i metali pół- 

szlachetnych. 

Części zamienne stale na składzie. 

Dogodne warunki kredytowe. 
J 

PRZEDSTAWICIELSTWO 
na woj. Lwowskie, Stanisławowskie i Tarnopolskie 

INŻYNIEROWIE 
KAZIMIERZ i BOLESŁAW NEYMAN 

Lwów, ul. Chorążczyzny 6. — Tel. 54-02. 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| | 

| 

| 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZE 

»GNOMc« 
S.BAUERiW. DYDYŃSKI 

KROSNO 

UL. KRAKOWSKA 4180 - - - --- - SKRYT. POCZT. 64 

Przeprowadza: 

WIERCENIA MASZYNOWE i RĘCZNE 
własnemi aparatami z gwarancją do każdej głębokości. 

INSTRUMENTACJE ZAGWOŻDZONYCH 
SZYBÓW 

własnym wyszkolonym personalenm. 

CIĄGNIĘCIE RUR W ZANIECHANYCH 
OTWORACH 

na własny lub cudzy rachunek. 

ZAKŁADANIE RUROCIĄGÓW 
ropnych, gazowych i wodnych. 

ORGANIZOWANIE SPÓŁEK 
dla wiercenia i eksploatacji terenów naftowych. 

s GDIRSENNJA 
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„STANDARD-NOBEL w POLSCE”, saxo CENTRALA w WARSZAWIE, AL. JEROZOLIMSKIE 57. 

Przeszło 240 własnych składów i Zastępstw we Wszystkich większych miastach Rzeczypospolitej. 
PETE ZYTA 

Sprzedaż Nafty, Benzyny i Produktów Specjalnych dla celów 
ptzemysłowych i tolniczych w najlepszych gatunkach. 

Olej gazowy, — Oleje maszynowe, — Oleje cylindrowe. 
Oleje automobilowe: krajowe i amerykańskie. — — — —- —_— 
WŁASNE AUTOMATYCZNE STACJE BENZYNOWE 
we wszystkich większych ośrodkach ruchu autoniobilowego. 

Oleje białe. — Produkty Specjalne: „Flit* i „Pyłochłon*. 
Rsfaltowanie dróg sposobem amerykańskim. 
Kopalnie nafty w Zagłębiach: Botysławskiem i Stanisławowskiem. 

FABRYKA GAZOLINY w BORYSŁAWIU. 
RAFINERJA NAFTY W LIBUSZY.----.. 

WŁASNA ŻEGLUGA RZECZNA. 

„STANDARD-NOBEL w POLSCE”, Spółka Akcyjna 
ZARZĄD: WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 07. 

Adres tel.: „STANOBEL% 
|SONZEREIARÓRE 

nA 

ZE 

Tigliche Boribi KKM 

Uber die Petroleumindustrie 

Specjalny organ poświęcony sprawom przemysłu 
nałtowego 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 naftowym. 

Zeszyty okazowe bezpłatnie. 

Verlag tur Fachliteratur «mum 
1 

Berlin W. 62, Combierestr. 3 Wien XIf, Vegagase 4. 

WIOKWNICTWA 
KRAJOWEGO TOWARZYSTWA: NAFTOWEG ESZENTE 

„PRODUKTY NAFTOWE". 
Normy i metody badania na podstawie 
prac Sekcji Olejów Mineralnych Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego, 

„ TECHNIKA i GEOLOGJA NAFTOWA". zbiór 
referatów wygłoszonych na Zjeździe Naf- 
towym w czerwcu 1927 r. we Lwowie. 

„WYKŁADY Z ZAKRESU TECHNIKI NAFTO.- 
WEJ*% III kurs inżynierski urządzony przez 
Wydział Mechaniczny Politechniki Lwow- 
skiej czasie od 16 — 19 marca 1926. 

„ANKIETA W SPRAWIE KODYFIKACJI POL. 
SKIEGO PRAWA NAFTOWEGO (1927 r.) 

Dr. ALFRED KIELSKI. 
„Irzy lata prób Kartelu Naftowego". 

| e 
my 
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Rok założenia 1885. 

Galicyjskie Karpackie 
Naftowe Towarzystwo Akcyjne 

dawniej Bergheim i Mac Garvey 

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

pz | oouoaj 

Poczta i telegraf w miejscu. Telefon Gorlice Nr. 17. * ,, *- Adres telegr.: „Ekscenter* Gl. mp. 
Stacja kolejowa: Zagórzany. Przystanek kolejowy: Glinik imarjampolski 

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

Zagranicą: w Bukareszcie, Londynie, Paryżu, Rotterdamie, Rzymie 1 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 Ssączkowe, 
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, Odlewy żeliwne do 5.000 kg., odlewy mosiężne, 
Młoty parowe, przenośne nastawialne, do uderza- surowe i obrobione 

nia w. kierunku pionowym i skośnym. 

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

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 i aparaty, Kuźnie polowe, ogniska kuzienne i formy 

wchodzące w zakres wiertnictwa, ogniowe, | 
Urządzenia pompowe, grupowe 1 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 SUTO” | 

ciągłą. wym lub obrobionym. 

Wykonujemy również wszelkie naprawy maszyn 1 urządzeń wchodzących w zakres 
kopalnictwa naftowego i rafineryj naity, w szczególności naprawy i przeróbki cystern. 

a m a _ - po 



PAŃSTWOWA FABRYKA 
OLEJÓW MINERALNYCH 

SIEDZIBA CENTRALI: Lwów, UL. SZPITALNA 61 

TELEFONY : 2- 48, 3-28, 39-20, 39-21 

FABRYKA OLEJÓW MINERALNYCH w sida naósć >> dż" 

TELEFON 105 - dała 

REPREZENTACJA i w WARSZAWIE, UL. SZKOLNA Ne 2 . 
TELEFONY 70- > 

Reprezentacja w Gdańsku. — Polish State Ratwolcuh Company. = 
Państwowe Zakłady Naftowe m.b. FH. Wallgasse 15/16. — Tel. 287-46 

PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNE WE WSZYSTKICH 
STOŁECZNYCH MIASTACH EUROPY. — POLECA W NAJLEPSZYCH GATUNKACH 

PO CENACH KONKURENCYJNYCH 
BENZYNY: ekstrakcyjną, lotniczą, samochodową, motorową. — NARFTĘ: ralinowaną, silno- 
płomienną i destylat. — OLEJ GAZOWY. — OLEJE MASZYNOWE: ralinowane, lekkie, 

średnie i ciężkie. — OLEJE CYLINDROWE: do pary nasyconej i przegrzanej. — OLEJE 
SPECJALNE : lotnicze, transformatorowy, turbinowy, kompresorowe, do motorów Diesla, do 

wirówek Westona. — OLEJE SAMOCHODOWE. — PARAFINĘ: Świece, waselinę. — 
SMARY: Tovotte'a, kalipsol do wozów, lin. — ASFALTY : ciągliwej, niskiej i wysokiej 

topliwości. — SULFOKWASY: kwasy naftenowe i inne produkty specjalne. 

SKŁADY WŁASNE i KOMISOWE 
NA CAŁYM OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ. 

' WŁASNY PARK CYSTERNOWY. 



„MAŁOPOLSKA" GRUPA FRANCUSKICH TOWARZYSTW NAFTOWYCH 
-. PRZEMYSŁOWYCH i HANDLOWYCH W POLSCE -: 

(Koncern „„Premier'', Koncern „„Karpaty-Dąbrowa'', Twa Akc. „„Fanto'* „,„Nafta etc.) 

PARYŻ 
89. Boulevard Hausmann 

LWÓW WARSZAWA 
Batorego I. 26, Senatorska 42. 
Pl. Marjacki 8. 

Adres telegraficzny : 
„KARPOLEUM:* „OLEUM* „OMPETROLMO* 

Kopalnie: 
Białkówka, Bitków, Bóbrka, Borysław, Brelików, Brzezówka, Dobrucowa, Duba, Jaszczew, Koby- 
lanka, Kosmacz, Krościenko, Kryg, Leszczowate, Lubatówka, Męcinka, Mokre, Mraźnica, Nieby- 
łów, Opaka, Pasieczna, Perehińsko, Pniów, Potok, Popiele, Rogi-Równe,. Rypne, Sądkowa, 
Słoboda Rungurska, Sobniów, Strzeszyn, Tustanowice, Wańkowa, Węglówka, Wietrzno, Wulka. 

| Tłocznie: 
TOW.: „PETROLEA*, „FANTO*, MONTAN*, „KARPATY* 
w Borysławiu, Mraźnicy, Tustanowicach, Schodnicy, Bitkowie, Krośnie i Wańkowej. 

Gazoliniarnie: 
5 Fabryk: Bitków, Borysław, Tustanowice, 

Zakłady elektryczne: 
„Premier* Polska Naftowa Spółka Akc. Borysław. 
„Elektrownia Zagłębia Krośnieńskiego", Brzezówka. 
„Podkarpackie Towarzystwo Elektryczne*, Borysław. 
„Sieć Elektryczna Zagłębia Krośnieńskiego", Krosno. 

| _ Gegielnia: „Polanka-Karol* cegielnia i fabryka towarów glinianych, Polanka-Karol. 
Fabryki Maszyn: 

Fabryka Maszyn i Narzędzi Wiertniczych, Glinik Marjampolski. 
Fabryka Maszyn i Narzędzi „Naita* Borysław. 
Warsztaty Mechaniczne: Borysław, Bitków, Krościenko Niżne, Polanka-Karol, Rypne, Tustanowice. 

Rafinerie: 
W POLSCE: „Dros* i „Nafta w Drohobyczu; Trzebinia, Dziedzice, Jedlicze, Glinik Marjam- 

polski, Peczeniżyn, Ustrzyki Dolne. 
NA WĘGRZECH : „Hazai*, Vaterldndische Mineralól-Industrie A. G., Budapeszt. 
W CZECHOSŁOWACJI: „Premier w Sumperku*, „Apollo* w Bratislavit. 
W AUSTRJI: „Drósing, A. G, w Drósing. 

Organizacje handlowe:.w Kraju: 
„Oleum*. 
„Karpaty* Sprzedaż Produktów Naftowych, Lwów, Batorego 26. 
Filje we wszystkich większych miastach w Polsce. 
W AUSTRJI: „Nova* Oel- und- Brennstofigeselischait A. G. Wiedeń I, Graben 29. 
W: NIEMCZECH : „Amiag* A. G. Berlin W 15, Kurfiirstendamm 207. 
W GDAŃSKU: „Polish State Petroleum Co*. Gdańsk. 
WE FRANCJI: „Socićtć Commerciale „Premier", Paris, 89 Boulvd. Flausmann. 
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