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s dc zenia referatu na powyż- A RA ś Zoówsslony czas do wygłos by SK rzecz gów przepowiadających wyczerpanie się tam pól naf- 
wyczerpująco. Z konieczności muszę więc zadowolnić An Kraje obecnem Sao e Rol 
się pobieżnym szkicem dającym pojęcie o wydoby- ie pak ż SE Pro By, ja e sy , Persja, 
waniu ropy z podziemia sposobem górniczym, o trud. Wenezuela i inne o "Zary, jakie przypuszczalnie będą 
nościach jakie spotyka ta metoda i jej korzyściach WSE Rak Ra A, a: 50 produktu 
spodziewając się, że zainteresuję Panów tem zagadnie- ż ac de a'szą me KORNR , aa e rzeczą 
niem i wywołam dyskusję dla skrystalizowania opinji A: Polo zai 4 za : s DE ; a R 
czy może ta metoda mieć u nas szanse powodzenia. Dra dee „TOpy. 10 widmo głodu ropy dało y się od- 

Spotrzebowanie produktów rafineryjnych ropy 
nattowej w świecie jak benzyny, Smarów, ropału itd. 
rośnie w ogromneni tempie. Olbrzymi rozwój automo- 
bilizmu, żeglugi powietrznej, coraz szersze Stosowanie 
płynnego opału w żegludze wodnej stawiają produkcji 
surowca coraz to wyższe żądania. Produkcja surowca 

wydobywać z pokładów ich całą zawartość. Stojąca 
dotąd na usługach jedyna metoda eksploatacji zapo- 
mocą wierceń jest jednak daleką od tego ideału. Jak 
potwierdziła odbudowa górnicza kopalni naftowych 
w Pechelbronn w Alzacji i Wietze w Hannowerskiem 

rośnie z roku na rok, w ostatnich 15 latach wzrosła EZR Rażea a e BE widać 

izy 1 półkrotnie, bo Kiedy w r. 1912 wytwórczość ziona i nie da się więcej wydobyć pompowaniem. 
światowa osiągnęła 47 miljonów, to w r. 1927 doszła Przez stosowanie pewnych zabiegów jak wytwarzanie 
do 166 miljonów ton. Ten postęp wytwórczości (OPY w otworze depresji zapomocą tłoka, depresji przy 
musi się kiedyś załamać, bo złoża ropy nie ADR pompowaniu, wygrzewanie otworów, wciskanie w po- 
wyczerpalne. Zrozumiano te obawy w Stanach Zjedno- kład zgęszczonego powietrza, gazu lub wody celem 
SOD $ Rh SUCYCH olbrzymie m0 bo RE podniesienia ciśnienia, podwyższa się spółczynnik wy- 
nad 72'/o całej wytwórczości "wiata i przedsięwzięto próżniania ropy ze złoża. Ile procent ropy wyciąga pewne ostrożności zmierzające do nemarnowania tych ;. 

AS Ę . SIę w ten sposób więcej trudno określić, zdaje Się skarbów i do ograniczenia produkcji. Nad Stanami jednak nie ulegać kwestji, że w stosunku. do wydar- 
*) Literatura: J. Muck, „Der Erdwachsbergbau in Borysławś, tych „złożu Znacznie ilości większe pozostają WEBO: 

P. de Chambrier, „Exploitation du pótrole kładzie. Wydobywanie Iopy zapomocą wierceń można 
"par puits et galeries*. więc określić jako metodę rabunkową, chwyta się to 

G. Schneiders, „Die Gewinnung von Erdoel*. CO. się da uchwycić, a o resztę nie dba, 



Str. 2 PRZEMYSŁ NAFTOWY a Zeszyt l. 
w którym utworzyła się ropa Są kowało produktów naftowych. Odbudowa górnicza 
rzadko wapienie, łupki i inne skały. była tam już dawniej prowadzona w czasie od 1739 

tosownie do grubości ziarna Od- do 1888 a zasadzała się na kopaniu płytkich szybów 
znaczają się większą lub mniejszą porowatością ; iwykonywaniu chodników, Z których uzyskiwano gę- 
u piaskowców pojemność por jest mniejsza, bo ziarna stą maź. Po roku 1888 zaniechano tej odbudowy bo 
są scementowane zapomocą pewiego lepiszcza, ale wiercenia dały nadspodziewane wyniki. Między 1866 
za to zawierają one liczne rysy, pęknięcia, szczeliny a 1888 wykonano tam trzy szyby, 72, 88 1 97 m. 
i dlatego stanowią dla ropy doskonałą gąbkę. Poro- głębokie i około 3.500 m. chodników. W kwietniu 1917 
watość skały jest warunkiem do nasycenia się ropą po wybiciu szybu nr. I zaczęto prowadzić chodniki. 
i oddawania jej przy nawierceniu pokładu. Pojemność Podczas gdy 4 otwory, założone na przestrzeni z któ- 
por w piaskach 1 piaskowcach można oznaczyć śred- rej eksploatują ropę podziemnie, wydały od 1908 do 
nio na 15 — 30%,, w wielu wypadkach znacznie wy- 1917 — 21.000 t. ropy, to ź chodników wyciekło w cza- 
żej. Drugim czynnikiem i to dominującym jest ciśnie- Sie od kwietnia 1917 do września 1920 t.j. w 3'/e 
nie gazu w złożu ropy, które dochodzi nieraz do 100 latach 48.000 t. tj. prawie 2'/» razy więcej. Według 
i więcej at. i które sprawia, że ropa wypływa z po- Chambriera „Exploitation du pćtrole par puits et ga- 
kładu. Gdy ciśnienie spadnie poniżej pewnej granicy, leries« przypada z wycieku na 1 m. b. chodnika 
wypływ ustaje, bo nie jest ono w stanie pokonać o przekroju około 5 m? 11 t. ropy. Jedna tona piasku 
oporów wywołanych lepkością ropy będącej dla wy- ma zawierać 120 kg. ropy z czego wydobywają 20 kg. 
pływu czynnikiem ujemnym. Dalej jest wypływ ropy (16.679/,) wierceniami, 52 kg. (43.330/,) chodnikami 
proporcjonalny do wielkości odsłoniętej powierzchni a 48 kg. (400/,) pozostaje w piasku. Prócz szybu nr. 1 
a odwrotnie proporcjonalny do długości drogi jaką wybito jeszcze dwa, a łączna długość chodników ma 
ropa przebywa płynąc ku otworowi (zasięg przypływu). wynosić około 50.000 m. b. Szyby są 153, 180 i 220 
Według Poisseuille'a ilość płynu Q wypływającego m. głębokie, złoże ropy 2,5 — 3.— m grube zawiera 
w sekundzie jeszcze dość gazu, teren słabo nawodniony, upad 

_ę P: d* .k warstw bardzo słaby bo około 6*. 
"a l | Podczas gdy w Pechelbronn zadowalniają Się 

odzie f oznacza odsłoniętą powierzchnię, p ciśnienie, dotąć e żł wyciekową z EWA OCE 
d przeciętną średnicę por, I długość drogi zaś k jest b; IELZE Z ki add zupełnie tj. po odciE oda wy” 
ilością stałą dla każdego płynu, zależną od stopnia m piasek 1 po "PA 50 1618. 8 bito. a. 4: R 
lepkości. lm ciecz więcej płynna (rzadsza), tem mniej- każą O oto 250 m oteb a | m 0 dotad ok A 
sza jej lepkość a k większe i odwrotnie. Wiemy z do- S00GO m. -h 1 w s oki 1 wykonano CotĄ: W 0 
świadczenia, że pokłady ropy bardziej porowate Sto- jn OGIO W e) OPI odbudowy CA 
jące pod wielkiem ciśnieniem gazu łatwiej się wy- grube jednak pzerastane upkami. U eu SIĘ 
czerpują jak złoża mniej porowate. Piaski ropne oddają POWA woje „warstwę bad gubi, po. WYyDTANIU 
ropę łatwiej i dlatego bo razem z ropą wyrzuca gaz śloże piasku ZACZNIE de i DĄ TUE ne NIŻSZEJ. 
i piasek przez co zbity pokład piasku rozluźnia się 4 Ozi ZAW ETA l warst o adebną Ip 190 Wyb WO” 
z czasem w pewnym promieniu a u spodu otworu onośny, Upa O ode dz o— hy Di ok no tworzy się olbrzymi rozwał zwiększający niepomiernie przestrzenie PO Wi podsadzką (Sc ) P ko po 
powierzchnię odsłonięcia. Zbyt wysoki stopień lepkości WY TIG ropy). W Wietze — Steintórde wykonane łabem ciśnieniu gazu udaremnia napływ ro od r. 1871 na pasie co 5 X I'9 km. około 1700 wier- 
POZY a i PY PJ 4 9250 — 300 m. głębokich, z tych est jeszcze do odwiartu. Przykładem ropa w kredzie w Fłeide CEL 500. W 1997 JC A | 
(Holstein) i olbrzymio rozległe, kilkadziesiąt metrów d Po P46.000 t l. Able) a ca pro” 
orube pokłady piasku ropnego nad rzeką Athabasca gda, - TOPY I e 0( OŁ AKE Da dobnie 
w Albercie (Kanada) zawierającego 50 — 100 1. ropy 20.000 i. a 0] roboty SOTNICZE 0. RS zł ODNIE 
w | t. Te piaski mogą według oceny geologów wię- jak w Feche bronn 10 jo ropy złoża DYOM 2 MIE 
zić w sobie 500 miljardów hl. ropy. Wiercenia nie ceń, 600/, z robót podziemnych, straty 2? o. bót podziemnych jest Heide. 
dały rezultatu z powodu zbyt wielkiej lepkości ropy Trzeciem miejscem ro 
i braku ciśnienia gazu w złożu. Kopalnia płytka bo tylko 80 m. Ropa przychodzi tam 

biai Ę 1zi ierającej da się wydobyć Fatalną sytuację w jakiej znalazłaby się ludzkość 3, kredzie zawierającej 15'/, Topy, © ę WYGODY 
po odciągnięciu zapomocą wierceń ropy z pokładów Ly iko drogą Suchej destylacji. Ponieważ ta się nie 
bez możności dalszej ich eksploatacji mogą podeprzeć opłacała zastanowiono ruch. o. obok otrzymywania płynnych węglowodorów z węgla, W Rumunji prowadzą od r. 1923 roboty górni- 
dwie drogi, a to odbudowa bitumicznych łupków cze w Sarata Monteoru, dotąd na małą skalę. Głębo- kość szybu 226 m., złoże 2,4 m. grube. Próby w Cam- 
znajdujących się na kuli ziemskiej w olbrzymich ma- : RA sach a zawierających przeważnie jak łupki finlandzkie, pina nie udały SIĘ. Wykonano wielkim kosztem szyb 
szkockie, angielskie, kanadyjskie, texaskie, brazylijj oo 300 m. głęboki, lecz musiano przerwać roboty 
skie, znaczne ilości ropy 100-— 300 1. w tonie, oraz Ż powodu olbrzymich mas wód. | 

Materjałem 
piaski, piaskowce, 
Piaski i piaskowce S 

górnicza odbudowa pokładów ropy. Pierwsza droga Podobno w Texas istnieje mała próbna kopalnia 
pozostanie prawdopodobnie ultima ratio gdy inne się dla wykonywania pewnych doświadczeń. 
wyczerpią a to ze względu na drogie instalacje I wy- Metoda górnicza zasadza się na wykonaniu szybu 
sokie koszty przeróbki w drodze suchej destylacji lub względnie, z uwagi na należytą wentylację i bezpie- 
ekstrakcji lekkimi węglowodorami. Druga jest łatwiejsza czeństwo, dwóch, sięgających do poziomu złoża ropy, 
do zrealizowania i zdaje się będzie miała szanse oraz na wykonywaniu w samym pokładzie podłużnych 
powodzenia. | (prawie poziomych) i poprzecznych (pochyłych) pokład na filary dając ropie 

ciekająca chodni- | Podziemne roboty górnicze wprowadzili w r. 1916 chodników, które dzielą 
w Pechelbronn Niemcy, którym podczas wojny bra- w ten sposób możność wyciekania. 5 

= 
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_ ności skały złoża, 
zależy sposób odbudowy. Przy większem nachyleniu 

złoża do 2,5 
kości i 25: 

> ZBzyb tk 

kami ropa dostaje się do basenu 

wienia wyciekania dziel 
albo wiercą w nich dziu 
giem stadjum robót (pierwszem b 
ropy otworami wierconymi 

przez wyciekanie przeważną 
S0E==-50%, pozostaje jeszcze w skale pewna zn 
zawartość 40 — 30%, jaka nie jest już w stanie 

1 „M R Z EM SŁ: NABTOW YO 
w pobliżu szybu 

skąd podnoszą ją na powierzchnię pompy. Dla ułat- 
ą filary jeszcze przecinkami 
ry. W ten sposób w tem dru- 

yło wydobywanie 
z powierzchni do złoża 

poprzedzającymi roboty górnicze) odciąga się złożu 
zawartość ropy, jakie 

aczna 

złożu. Przy mniejszej grubości 
wiednio podbierać skałę płonną 

budowy pierwszego piętra pokładu 
do odbudowy drugiego i w tym celu 

podłużny a: i łączy g0 z wyżej leżącym 
ai pochylniami bi itd. 
jest odbudowa gdy pokład ropy gruby np. kilka, kil- 

wy- AMZA ULAŁ (LLLNAIL. z 7. 
ciec. Zależnie od ilości ropy pozostałej w skale SE z: 
i trudności dalszej odbudowy, co stanowi O rentowno- | GA | Rej: 
ści dalszych prac, albo przechodzi się do trzeciego | ae] stadjum polegającego 
Skały z filarów według prawideł pewnej, najl 
dającej się metody odbudowy, 
urobku na wierzch celem wyci 
przez mycie gorącą wodą reszty 
piasku (0 ile złoże stanowi plase 

lub wciskaniem do filarów ZgęSzczonego powietrza. 

z Śg. 4 
O ZRBEROŻNNOCNIWOBROWA 

Złoża topy wykazują większe lub mniejsze na- 
chylenie i różną miąższość. Od tego jak i od włas- 

własności skał otaczających złoże 

złoża pędzi się od szybu do złoża w skale płonnej 
przecznice p p, tj. główne chodniki w dwóch pozio- 
mach odległych od siebie up. 80—50 m, następnie 
w samem złożu w kierunku biegu (rozciągłości) 
warstwy w obie strony chodniki podłużne a a: które 
łaczy Się n. p. co 50 m. pochylniami b pędzo- 
nemi z dołu do góry, a nie odwrotnie, ze wzęlędu 
na ściek ropy, którą trzeba odprowadzić. Pierwsza 
przecznica p może odpaść, a w tym wypadku chodnik 
a będzie wychodził wprost od szybu w obie strony 
w miejscu przecięcia się jego ze złożem. W ten spo- 
sób powstają lilary f, które po odsączeniu głównej 
ilości ropy można wyjmować pasami w kierunku roz- 
ciągłości lub upadu warstwy z dołu do góry podsa- 
zając próżne przestrzenie po wybraniu. Przy grubości 

m. chodniki o wymiarach 2,5 m. szero- 

na stopniowem wyjmowaniu 
epiej na- 

wywożeniu ropnego 
ągnięcia z niego np. 
ropy 1 na transporcie 
k, to tego samego 

po wymyciu) do kopalni dla t. zw. „podsadzania* tj. 
wypełniania nim pustych przestrzeni powstałych po 
wyjęciu skały, — albo też pozostawia się filary nie- 
tknięte zadowalniając się tylko ropą wyciekową i pod- 
nosząc spółczynnik wyciekania nawiercaniem dziur 

wysokości są wykonywane w samem 

kanaście lub więcej metrów. Dzieli się go na kilka 
równoległych w kierunku upadu, każdy o miąższości 
2—2,0 m. i odbudowuje każdy z osobna jeden po 
drugim. a> 

Ropa płynąca w chodnikach przedstawia poważne 
niebezpieczeństwo w kierunku ognia, dlatego należy 
ją ująć i odprowadzić zamkniętymi kanałami lub le- 
piej rurami do basenu tak, aby nietylko chodnik nie 

był zanieczyszczany ale i gaz wywiązujący się 
Z ropy nie dochodził do niego. i 

RyS3. 

Z obawy o pożar i eksplozje pędzą też chodniki 
nie w złożu ropy ale w jego stropie lub spągu. Tak 
postępują w Sarata robiąc chodniki w skale płonnej 
stanowiącej strop złoża ropy, a w złożu kopią rowy 
1.80 m. głębokie a 0.80 im. szerokie i nakrywają Je: 
Chodnik jest wprawdzie czysty ale nie da się uniknąć 
obecności w nim gazu wywiązującego się z ropy. 
Nadto ta niedogodność że rowy, ponad którymi bie- 
ellą Szyny kolejki trzeba często czyścić. | 

Gd: fl. 

złoża trzeba odpo- 
z boków, względnie 

ze spągu lub stropu. Jeszcze przed ukończeniem od- 
przystępuje się 

pędzi przecznicę 

Trudniejszą i kosztowniejszą 
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Badanie czasu Czynności wierjniczycn. 
(Ciąg dalszy) 

fotograficznych czy kinematograficznych. Dzisiaj 
już jednak zwraca na siebie uwagę szereg momern- 
tów, które należy wyszczególnić. I tak przy zapusz- 
czaniu zasadniczym i najważniejszym błędem jest 
każdorazowe chodzenie za potrzebnemi narzędziami, 
a co gorsza szukanie ich, jak to często w czasie 
mych obserwacyj stwierdziłem; stąd też zaliczatem 
je do przerw w pracy. 

W czasie zapuszczania warsztatu na spód, na- 
leży te narzędzia przynieść i umieścić w pobliżu 
otworu. Należałoby pomyśleć o sporządzeniu Spe: 
cjalnego stojaka dla umieszczenia we właściwych 
miejscach i na właściwych wysokościach odpowie- 
dnich przyrządów. Na tym stojaku powinny być: 
pełzak, dźwignia do zakręcenia i odkręcania przy- 
rządów wiertniczych, zapora do półksiężyca, rurka 
do zakręcania ścisków liny, klucz do skręcenia liny, 
młotek, sznurki manilowe, puszka z minją do zna- 
czenia liny po załączeniu do wahacza, linka do wy- 
ciągania ciężarów i inne potrzebne przyrządy. Stojak 
ten przeniesionoby w czasie zapuszczania i przez 
to wyeliminowałoby się każdorazowe chodzenie, 
oraz szukanie narzędzi. 

| wronometraż przeprowadzałem dotychczas bez zdjęć 

Wykr. 4. 

i nastroju trzymającego hamulec. — Szybkość zapu- 
szczania warsztatu świdrowego w tych samych wa- 
runkach, przy obecności wody, potrzebnej do rozra- 
biania urobku i dla głębok. od 500 do 950 m. waha 
od 1.34 do 5.14 m/sek. (wykres 4.), co tówna się 
"ości obrotów bębna świdrowego od 40 do 150. 
Wziąwszy pod uwagę, Że zapuszczanie zajmuje w Sy- 
stemie linowym w (wykr. 1.) 3.7500 całkowitego 
czasu, — z tego 40% Średnio dla głębokości od 
150 do 1480 m. zużywa się na Samo opuszczanie war- 
sztatu na spód, — nie może być nam obojętnem, 
czy zapuszczanie warsztatu odbywa się z chyżością 
1.34 m/sek., czy też cztery razy Szybciej. -Przy- 
jawszy, że Średnia chyżość zapuszczania (według 
mych badań) wynosiła 3 m/sek., to stosując stale 
szybkość maksymalną 6 m/sek., zmniejszylibyśmy 
ten procent 

o 3,750/, X 40% X 3/0 = 0,759/, Czasu, 
zatem zysk na czasie wyniósłby 4 dni, a w za- 
oszczędzonych kosztach ruchu 3.000 Zł. 

Podobnie porównując stosowanie szybkości za- 
puszczania łyżki widzimy, że szybkość ta waha 
od 1.52 do f.2 m/sek., zaś wyciąganie od 1.2 do 
6.40 m/sek. — przy popędzie parowym, przy elektr. 

Wykres zmiany chyżości 
zapuszcz. i wyciąg, łyżki i warszt. świdr. 

EJ WSO ARE ZŁA OB ODSAD ŁaBi BREE 
Pu SRA | | 17 352] 
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| zapuszczanie warszł. świdr | 
———— wyciąganie U (1 RSA | 
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Co się tyczy opuszczenia warsztatu do pionu, 
wskazanem jest wprowadzenie automatycznego ha- 
ką do odsuwania na bok świdra. Można przez to za- 
oszczędzić średnio 16 sekund na każdorazowem za- 
puszczeniu i 25 sekund przy wyciąganiu warsztatu. 

Omawiając rubrykę „opuszczania na spód” 
stwierdzić należy ogromne marnotrawstwo czasu. 
Szybkość zapuszczania pozostawia się uznaniu wier- 
tacza, wiertacz zaś uznaniu pomocnika. Rezultat tego 
jest taki, że zapuszczanie. zależy całkowicie od pogody 

SY ż | 

4 25 26 27 28 2929 

zapuszczanie i wyciąganie od'5 do 6.64 m/sek. 
Zapuszczanie i wyciąganie łyżki przy łyżkowaniu 

stanowi średnio dla głębokości od 150 m do 1460 m 
73,7% całkowitego czasu zużytego na łyżkowanie. — 
Zważywszy, Że łyżkowanie jakie takie stanowi 12 . 
do 15% całego czasu w szybie wierconym (według 
wykresu 1 — 11.8%) — widać, jak olbrzymie oszczę- 
dności można uzyskać przez stosowanie górnych chy- 
żości dla zapuszczania 1 wyciągania łyżki. Chyżość 
5 m/sek. zamiast 2.5 m/sek. skróciłaby czas na łyżko- 
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— warsztatu do spodu; zysk 

gdy musimy przejeżdżać warsztatem, t. j. około 

A.W płytkich otworach, gdy czas zapuszczania jest odkręcić, wyjąć śrubę, 

wiercenia 2461 x 41 x 08 — 28 godzin. nęła. Manipulacja tą na 

najważniejszym błędem jest chodzenie po klucz za "OoŻYC i obciążnika 172 

Zeszyt 1 SRRZEMYSŁ NAeFFOWY: 
"RW WYRY Rd RR DOLA Nf e 1 ZĘ 

Str. 5 
aż wanie >do 73.7 m x 118-90— 4.35% co równa się zmniejsz 26 dniom równoznacznym 17.000 Zł. Ś yłyby się o 122 sekundy, co w stosunku do 

średniego czasu tych wykonów wynoszącego 351 
Podobnie ma się rzecz z chyżościami przy wycią- sek. — stanowi 34%; chyżość zap. zwiększona z. 3 

ganiu warsztatu, które wahają od 0.78 do 2.50 m/sek do 6 m/sek da 50%-w m/sek.) | ą oszczędność czasu; przeto całkowity czas zap. możnaby skrócić (wzią- Dla usunięcia tego marnotrawstwa trzebaby 
wszy pod uwagę, że samo opuszczanie warsztatu załączyć na bębnach tachometry z widocznemi wską- 
stanowi średnio 40% całego czasu na zap., a 60% zówkami i oznaczonemi ilościami obrotów danych na wykony): | 

bębnów i przy zap. i wyc. stosować stale maks. 340/609), -- 50%,X400/, = 20,40/, -- 209/, = 40,40/,, chyżości. 

:: adi dad: EŃ W. obserwowanym szybie zaoszcz Przystępując z koleji do omówienia wierszy (przy wykonach 120x2467. * Ę 
. . . Ą 4 ce I 5 * 

zapuszczaniu) „założenie oraz zrzucenie strun stwier- WESOZ OE . 
sj WE | ; Większenie chyżości zap. z 3 m ia Oj = dzić należy, że manipulacja strunami — pominąwszy P ; y p 
AA: : 96 godz. (4 dni), czyli razem 7 dni i 8 godz., a w Już niebezpieczeństwo — jest wysoce nieracjonalna. | 

Każde założenie struny wymaga średnio 15 sek. cza: 00 OZ0iych kosztach pca = ze 
SU, zrzucenie 30 sek. Poślizg przy popędzie jedną Jest to tylko próba analizy. 
struną wynosi od 8 do 12% „jest to zatem 2 do 3 

Porównując zapuszczanie rur 10** elewatorem. Tazy większa strata energji, niż przy napędzie pa- I kręceniem maszynowem 7 zapuszczaniem Tur hucz- 

Sowym '. Oprócz powyższych strat czasu powodują kiem i kręceniem ręcznem, stwierdzimy, że średnio 
struny przerwy na naciąganie, skracanie i naprawia- w wypadku drugim czas zapuszczenia jednej rury 

nie ich. W szybie wziętym za podstawę do obliczeń jest dłuższy o 10 minut. | | | 
było 78 przerw trwających od 10 minut do 4-ch go- O wiele gorzej przedstawia się to przy dodaniu 
dzia z powodu właśnie strun; łącznie przerwy te pojedyńczej rury. Z powodu trudnej manipulacji trwały 44 godziny i 54 minut. Podkreślam, że przer- 

i eślam, huczkiem w szybiku oraz małej ilości ludzi przy wy te były przy bardzo dobrej organizacji i przy czę- dokręcaniu rury, różnica w czasie wynosi 23 minuty. 
stej wymianie strun starych na nowe, — jże nie W > : ; 

2 szybie, na którym oparłem obliczenia kosztów wliczone są straty czasu na krótsze od 10 minut. me Ua: 
h R MROACARZWCO A > RE ruchu jednej godzi W myśl obliczeń i doświadczeń p. inż. Tadeusza | ! godzuty, za ) puszczono 809 rur w ko- Bielskiego struny w szybie. wierconym 12 miesięcy usiaach, p ERICHA 205, pojedyńczo, dodano 224 

kosztowały o 6.200 Zł więcej, niż gdy by napęd i klucza do rur można b WE . 
był pasowy. Wartoby zatem przeprowadzić liczniej- (899 -- 408 SZPGRK > [224] 35) X 23 Ba 
sze badania i nad popędem parowym, by rozstrzy- SIS 6 [3:dni 16 wódz A 
gnąć jaki popęd jest racjonalniejszy. | PRZ Toż kaw. | 
_ Wadliwem jest również nastawianie czopa kor- aa. PEC * kosztach RA UE a 

bowego na górne martwe położenie; nastawianie Rozk 0 a h ż. HOW ka UDAR 
go trwało nieraz przez cały czas zapuszczania, a na- | R POMADI Ewintówe i jp. | 
wet dłużej, powodując przerwy w pracy. Trzeba Nie bez wpływu pozostaje również fakt, że ba- przewidzieć urządzenie (n. p. dodatkowy hamulec) dane 

zapuszczanie rur elewatorem odbywało się do zatrzymywania tarczy w potrzebnem położeniu. w drugiej połowie dnia roboczego i partja była 
Założenie pociągacza na czop korbowy, odby- mało sprawna, podczas gdy przy kręceniu huczka- 

wać Się powinno — o jle nie zachodzi potrzeba mi _ W. pierwszych godzinach pracy —- partja była 
przejeżdżania warsztatem -—- w czasie zapuszczania Znakomicie zgrana, | ze przy kręceniu huczkami 

na każdem zapuszczeniu zajętych było 5 ludzi WIĘCEJ. = 
5 sek. (nie będzie to miało miejsca w wypadku, Zwrócę Uwagę jeszcze na jeden szczegół. Po. 

wszechnie używa się przy wymianie Świdra i in- % zapuszczania wogóle). nych narzędzi — linki do wyciągania ciężarów. Jest 
«do ubezpieczenia pociągacza zapomocą tale- to 2-metrowej długości lina druciana o 2 okach na 

rzyka i wkrętki, to trzebaby wprowadzić zamiast nich końcach, z małem uchem do zakładania na 
zawleczki Zysk na jednem zapuszczeniu z załącze- grań przyrządu; w jednem oku jest założona klubka 
niem do wachacza 40 sek. a w cąłym szybie 20 a przez nią przeciągnięta Śruba z nakrętką. Linkę tą 
godzin i 15 min. przewleka się przez koluszko flaszki i łączy oko 

Podciąganie śruby popuszczadłowej odbywać się 2 klubką zapomocą wspomnianej śruby z nakrętką. 
powinno w czasie opuszczania warsztatu na dół, Przy każdorazowem uzyciu tej linki trzeba nakrętkę 

założyć i znowu zakręcić; 
trzeba znowu odkręcić na- 
kręcić nakrętkę, aby nie zgi- 
krętką trwa Średnio 35 sek. 
tej linki do wymiany Świdra, 

| i razy, do skręcania warsztatu każdym razem podobnie jak za rurka do skręcenia mstrumentacyjnego 585 razy, i tyleż do rozkręcenia, 
Ścisków liny. Zapobiedz temu można przez sporzą- SZyli razem 1170 razy. Źw 

mały, w czasie łyżkowania. Oszczędność na każdem przy rozbieraniu linki 
zapuszczeniu wyniesie 41 sek. a w całym czasie krętkę, wyjąć śrubę i za 

Co do zakładania klucza do skręcenia liny to W danym Szybie użyto 

| ażywszy, że przy każdej dzenie w | 2 zmianie świdra, zakręcenie I odkręcenie nakrętki oa- 
„Pomnlianego stojaka. „> s "DYW SIE 6 razy manipulacja nakrętką trwała _ Zrobienie znaku na linie powinno się zastąpić 

znaczeniem liny minją. | 1140 -- 772 x 15 — 2328 razy. 
Oszczędność czasu na zapuszczaniu w procen- To pomnożone przez 35 sek. daje w sumie 22 godz. 

tach wyniesie: cząs nia poszczególne wykony zap. 48 min. a w kosztach 624.— Zł A przecież możnaby 



P gk | MY 
jast nakrętki zawleczki, której | założenie 
k. albo, użyć zatrzasku t. zn. haka sprę- 

oszczędność byłaby jeszcze 
użyć zam 
trwa 2 Ś€ 
żynowego, a wtedy 
większą. | 
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pie badań czasu tj. we w 

kreślenie czasuwzorcowego.-- 
jek jesteśmy dopiero w pierwszym eta- 

stępaych badaniach, a okre- 
ślenie czasów wzorcowych powinno się odbyć do- 
piero w ostatnim, trzeba już dziś zastanowić się nad 
tem, czy w obecnych warunkach i przy obecnych 
urządzeniach nie należałoby tego czasu określić. Otóż 
mając na uwadze duże marnotrawstwo czasu trzeba 
się stanowczo na to zdecydować, a w miarę — czy 
to ulepszeń w sposobie wykonywania czynności, czy 
czy też zmian lub wprowadzenia nowych urządzeń 
i narzędzi — zmieniać normy na coraz lepsze i do- 
skonalsze. Z powodu bowiem konieczności ciągłego 
postępu każdy wzorzec jest tylko tymczasowy, jest 
szczeblem do wstąpienia na inny, wyższy — takie 
jest stanowisko naukowej organizacji. 

Wzorce jednak musimy określić 
czynności, gdyż lepsze wyniki można osiągnąć przez 
gorsze wzorce na wszystkie czynności, niż gdy jeden 
dział jest postawiony doskonale a inne zaniedbane. 

Jak określić taki wzorzec? 
Wzorzec wykonania zależy od wzorców urządzeń, 

a więc maszyn, narzędzi i środków transportowych; 
z chwilą kiedy się doda lub zmieni jakiś przyrząd 
wzorzec musi być zmieniony. ; | 

Kiedy zatem wykonaliśmy kilkanaście (20 — 30) 
pomiarów czasu, W różnych warunkach i nad wie- 
loma robotnikami, przystępujemy do określenia cza- 
sów wzorcowych. Poszczególne czasy bieżące odej- 
mujemy, otrzymując czasy poszczególne. 

Sa trzy metody określenia tych czasów. 
1.) „Metoda „Minima' polega na tem, że znajdu- 

jemy w każdym rzędzie poziomym karty pomiarów, 
czas minimalny, a te dodane razem dają czas wzor- 
cowy „minimum'**. eż | | 
|_'2.) Metoda „przeciętnych zasadza się na tem, że 

wypisujemy na osobnym arkuszu czasy poszczególne 
w kolejności jak się zwiększają lub zmniejszają, przy- 
czem identyczne czasy wpisuje się w jednej kolumnie. 
Następnie wykreśla się wszystkie liczby równe se, 
pomiarów 1 bierze się jako Średnią pierwszą liczbę 
następnej po wykreślonych. | 
3.) Najlepszą jest metoda „przeciętnie minimal- 
nych''; sumuje się poszczególne czasy wierszami 
w kierunku poziomym, wypisując je po prawej stro- 
nie karty pomiarów, dzieląc każdą z tych sum przez 
liczbę pomiarów, przyjmuje si 
re podzielone przez czasy m 
stopnie odchylenia. Sumując wszy 
chylenia i dzieląc przez ilość elemen 
dostajemy iloraz nazwan 
mierności. Każdy czas p 
ten współczynnik da czas przeciętn 
a dodając te os 
na całą czynność. 

- Sposób ostatni za 
czasu wzorcowego na zap. 
Cyfry w nawiasach odrzuci 
zaliczając je do błędów w pomiarach. 

ściwem jest wyznaczanie w Niewłaś 
czasów maszynowych, odyż je można S 

na wszystkie 

ie najmniejszy 

stosowałem przy 
warszt. świdr. (Rys. I) 

ciśle wyl 
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ę czasy przeciętne, któ- 
inimalne dają t. zw. 

stkie stopnie od- 
tów czynności, 

y współczynnikiem równo- 
tzeciętny podzielony przez 

tatnie otrzymujemy czas wzorcowy 

obliczaniu 

łem przy dodawaniu — 

ten sposób | 

zorów. l tak będziemy postępo- czyć na podstawie w badań, dziś jednak należy się wać po ukończeniu 
zadowolić takiem wyznaczeniem i czasów maszyno- 

b wyznaczonym czasem WZOrco- 
ie warszt. .świdrów, jest czas na 
wynoszący 280 sek. dodany do 

tatu do spo- 

wych. W ten sposó 
wym na zapuszczan 
wszystkie wykony, 
czasu potrzebnego do opuszczenia warsz 
du, obliczonego w m/sek., co w danym wypadku wy- 
niesie 271-sek;;-czyli razem 551 sek == 9 minut i 11 
sekund. Czas na przejeżdzanie warsztatem można 
z wykresu ap. regestr. odjąć — bo przejeżdżanie po- 
winno trwać tak długo jak tego zachodzi potrzeba. 

Podaję to tylko przykładowo, gdyż badania nie 
są jeszcze ukończone, a zatem i czasy nie mogą 
być dokładnie ustalone. | | 

Nadmienić wypada, że dodatki do tego czasu na 
czas stracony, potrzebne w innych przemysłach na 
wypoczynki, kwitowanie odbioru narzędzi, wydoby- 
wanie narzędzi przy rozpoczynaniu, i składaniu na- 
rzędzi przy skończeniu dnia roboczego, zaopatry- 
wanie się w Smar, obliczanie zarobków, czyszcze- 
nie maszyn, w przemyśle nattowym — nie wchodzą 
w rachubę, z wyjątkiem rurowania i zapuszczania 

iu daje się zauważyć. żerdzi. Zmęczenie przy rurowami 
© Pomiary dokonane na sekcji Standard (Wy- 
Ykres 5) w drugiej połowie pracy okazują, że czas 
Wykr. 5. 

Wpływ zmęczenia 
przy zapuszczaniu rur 10” dokr. maszyu. 

Badanie”przeprowadzono od 4-tej 
Sekcja Standard do 8-mej godz. pracy. 
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dnej rury rośnie, dla- potrzebny do zapuszczenia je 
ględnić dodatek czasu. tego wskazanem byłoby uwz 

na czas stracony. | | Samo określenie czasów wzorcowych minie Się 
z celem, jeżeli nie będzie odpowiedniej ciągłej kon- 
troli i jeżeli osiągnięcie wzorców mie będzie odpo- 
wiednio wynagradzane. Kontrola musi być nieza- 
wodna, dokładna, natychmiastowa i nieustanna. Taką 
kontrolę można mieć dzięki aparatom regestrującym, 
elektrycznym czy też parowym. I w jednych i w dru- 

gich mechanizm zegarowy obraca bęben, na któ- 
tym jest nawinięta taśma z podziałką; rysik, który 
zależnie od obciążenia w elektr. czy też ciśnienia 
pary w parowym, — kreśli linje krzywe, według 
których można określić czas z taką dokładnością, 
z jaką na to pozwala skala taśmy oraz chyżość ką- 
towa obrotu bębenka. Z powstałych stąd wykre- 

sów stwierdzimy, czy osiągnięty jest czas wzorcowy 

p) 

p 
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na daną czynność i 
partja zarobiła. 

Bez wyznaczenia prem 
wzorców. Robotnicy musz 
nietę. Nie ma silniejszej podniety nad premie. 

Trzeba określić wysokość zasadniczej premii za 
uzyskanie czasu WZOTrTcowego, przyczem jeżeli wzo- 
rzec zostanie przekroczony, premja należna powian- 
na być wyższa od zasadniczej. —— Natomiast za OSią- 
gnięcie wszystkich wzorców w ciągu 8-miu godzin, 
powinna być premja n. p. podwójna. | 

Oprócz podniety pieniężnej trzeba uwzgolędnić 
i podnietę duchową. — Każdy człowiek żąda uznania 
za swą pracę. 

określimy premie, którą dana 

ji nigdy nie osiągnie się 
ą mieć w pracy ciągłą pod- 

, że pewna partja 
alski, Boroński na 

sprawnie wykony- 
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Czas trwania badanych czynności 
cznie 3.961 mi wynosi inut 51 sekund; 

w pracy sta- nowią 21 %:całkowite zużytego na wszystkie 
CZYnNnośŚci. = 

w pracy z winy robotników 
„ponosi całkowicie odpowie- 
ę. Za brak ludzi na swem 

zędzi, oraz chodzenie za na- . 
jętność wykonywania obciążam 

w. 50% robotników, w 50% kierownictwo, zatem - 
całkowita odpowiedzialaość za przerwy w pracy spa- 
da na robotników zaledwie w wysokości 17.220; 
wszystkich przerw. | RENO 
Przyczyny PEZĘIW. Wspiacy (CZYWNOŚCi 

| wiertn. pomocn). 
Zły stan urządzeń: Tępy obcinacz (musiano 3 razy ucinać linę); mechaniz im nastawniczy sprzę- Wykr. 6. 

Wykres czasu przerw czynności wiertniczych pomocniczych a 

| Przyczyna przerwy Vf. | Przerwa w 0/0 całkowitej sumy przerw w git. 

1 | Zły stan narzędzi | 325 |=—— — - R | 26031 
2) Beta wg | ip EBP" SRR SETI 

3| Brak odpowiednich narzędzi ae: 2,3 BĘ — Bosyżej | 19'04* 

sa] Ghidzóa. za narzędziami A 5,73 a BE REA p AW NOG EE ki > | . 47:37* 

af Szukane aa © 3000 | ÓBo| o PAZ RaZ wa 
6| Nieumiejętność wykonania 193. 07 że CB 2 > SE —— | RE 161416 

7 Brak ludZi ta swem stanowisku 15. > Sa ZD e PRAĆ RA > | 61554. 

ER Ociąganie się | KJE a ł ko SAR) - sb | 18436 
_9]|- Maszyna zawodzi (puszczanie jej) zaalkma » UA : A> ć = > SEA 3 | | moe 
„O. Zła konstrukcja [23 | Z z: | | — l 1615" 

l1| Brak energji mechanicznej | 5,0 2 Bec R k =. 41'40* 

ZASNIEW RE 04 | | oi osin Śim i = maa 
Suma przerw ., l 100 RL... a os" z | 832'23* 

az byłem zdumiony wynikami; 
niu pracy pytali, czy nie uUzy- 

ótszego. | 

„że nier 
po ukończe 

ali czasu jeszcze kr | | 
Trzeba zatem prócz premji zawiadamiać robotni- 

ków, która partja osiągnęła najlepsze czasy w ubie- 
głym tygodniu w danym szybie, a która partja jest 
najlepszą na całej kopalni. pase ae 

_Wykresami Gantta powinny być sporządzane wy- 
_miki sprawności poszczególnych partyj, co będzie 

zwracało szczególną uwagę kierownictwa na partje 
mało sprawne i pozwoli wykryć i usunąć przy- 

czyny niedomagań. zn A 
"Przerwy w badan 

wali swą pracę 
a zawsze 
sk 

ych czynnościach. 
Dotychczas przeprowadzałem badania czynności 

na Sekcji „Standard i „Stateland*, razem w 8-miu 
szybach. syst. -liqowego, nad pracą 22 partyj. robo- 
czych ea nad 109 robotnikami 20 20%50 1070 

ączyć sprzęgło); rozszę- 
(ocierał o rury ostrzami 

zamiast grzbietami); wycinano dłutem zagięte 
brzegi siedzenia rozszerz.; palec mechanizmu do 
zrzucania strun wszedł do rowka tarczy; popra- 

„Wiano gwint u rury; oś popuszczadła wypadła 
z siedzenia, bo zabezpieczenie było ZNISZCZONE ; 
powtórne zakładanie szczęk, bo się ruszały (50%, 
a 50% pon. konstr.) ; wymiary sżczęk za małe — 
poprawiono na większe; wkładka popuszczadła 
odpada, trudno podciągnąć śrubę, -DOD>> BASTA" 
wianie czopa korb. na 8- IN. p. maszyną, a potem 
obracanie tatczy oł. 0 ręcznie; powtórne wbi- 
janie sworznia do Jozszerzacza, bo był skrzy- 

_. wiony; Świder za syty i stawał w. rurach; stru- 
" na się urwała (za późno wymieniono na starą); 

Brak narzędzi wogóle: Czekanie na „Świder 
"_ z kuźni; czekanie na kompozycję;; brak zapasó- 

gła się rusza (trudno wł 
rzącz stawał w rurach 
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wej pasterki (poprawianie i hartowanie s 
czekanie na huczka (zap. rur na | huczku) 

lem związania liny; (50% —50% na w 
nie było drugiej tulejki do pasterki; | 

wody 

Chodzenie zanarzędziami: Chodzono 
to, po rurkę, po klucz do skręc. liny; po 
po oliwę 

(przy zalew. pasterki). 

nici do skr. liny, żabki i sworznia do 
drutu do zawiąz., liny, młotka, tulejki 
sterki. | 

zna kółka na linkę do regulacji masz. 
w płaszczyźnie linki — linka spada; 

odkręcaniu pasterki. 

klina rozszerz. w przeciwną stronę; 

szczono wielokrążek, musiano włączyć 
i opuścić. | 

Brak ludzi na swem stan.: wiertacz 

ster. (50%—50% na wykon.); pom. 
czopa korb. — celem założenia linki 

mika nie było w szybie; pom. szedł z 

do środka szybu, by odciągnąć łyżkę 

pomoście; rozmawiano; ociągano się. 

- Brak energji: Brak światła w szybiku 
(0 fianiu do rur; brak pary; za mało pary 

Przerwy konieczne: Nakładanie 

_ strun; powtórne zakładanie szczęk; 

tarej) ; 

na szczęki rozsz. rozwijanie drutu ze zwoju ce- 

Brak odpow. narzędzi: Zbijanie płyty do rur 
małym młotkiem; zrzucanie starego znaku sie- 
kierą; zap. rur jednym huczkiem; brak węża do 

i noszenie wody wiadrem przy CZYSZCZ. 
podłogi przed zap. warszt.; czyszczenie gwintów 
owoździem, bo hie było szczotki; robienie znaku | : 
na linie po zał. do wahacza — ze sznurka; cy i zastosowanie maksymalnych chyżości ciągnienia 

do zalew. pasterki; po szczotkę do 
owińtów, po tulejkę do kuźni, po obcinacz, po - A8D JEcz: zę óż do ucięcia duszy, po drąg do kręcenia rury; przerwy, oraz skrócenie czasu na wszystkie czynności 
przysuwano stołek w czasie załączania; chodzo- 
no po podkładkę pod sprężynę — do kuźni, po 
flaszkę, po faję, po sznurek z kuźni do szybu 

Szukanie narzędzi: Szukanie: pełzaka, dźwi- 
gni, sznurka, noża do zrzucenia starego znaku, 

Złakonstrukcja: Za mała zbieżność czopa korb. 
(trudność wybicia go); dopasowanie kłów sprzę- 
oła z zamałą grą (trudność utoczenia) ; płaszczy - 

często spada (końce powinny być półokrągłe); 
ża mało mostków — trudna manipulacja przy 

Nieumiejętność wykonywania: Wybijanie 
wyciąg'a- 

nie huczka nieodkręconego; obserwowanie świ- 
dra nad otworem, a nie na boku; spalono łyżkę 
z kompozycją, roztapiano po raz drugi; rozwi- 
janie drutu ze zwoju do zawiązania liny (50% — 
50% brak narz. wog.); źle zakręcono rurę, mu- 
siano odkręcać; za mało odcięto świdra — mu- 
siano zakładać faję; odkręcanie huczka już po 
odkręceniu (rob. nie kwalifikowany); brak po- 
działu funkcyj między rob., nie wiedział który 

"ma zakładać — jeden czekał na drug.; podciąga- 
nie Śruby pop. kręcąc rączkami; za mało opu- 

swe stan.; czekanie na kowali przy zalew. pa- 

po zap. pomocnicy szli do czopa korb.; pomoc- 

do kosza; wiertacz pisał na tablicy; pom. szedł 
kim słupie wody, obciążnik ma być krótki, zaś jego 

.« Ocłaganie się: Przy zap. rur pom. zaspał na ciężar ma wynosić tyle a tyle procent ciężaru war-- 

"tarczę rowkową główną, bo spadła; rozplątanie 
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zrzuceniu została na sworzniu (placu), musiano 
ja zrzucić; robienie znaku ze sznurka na linie 
po załącz. do wahacza; następna partja obej- 
mowała pracę; powtórne zakładanie szczęk; wę- 
zeł na linie — rozplątania jej; odpoczywano przy 
zwijaniu lińy na szpulę (zmiana liny) ; wycieranie 
rąk. | 
Z powyższych danych widać więc jak dużo 

można zrobić przez umieiętną organizację: wyelimi- 
nować wszystkie przerwy w pracy, samą zaś pracę 
przyśpieszyć przez ustalenie właściwych metod pra- 

»CZzeG 

ykon.) 

i zapuszczania, jakoteż przez określenie czasów wZor- 
cowych, oraz premjowanie za sprawne wykonywa- 
nie pracy. | | | 

Usunięcie 21% całkowitego czasu straconego na 

po Pe- 
pełzak, 

pomocnicze, o 40%, co według analizy zapuszczania 
jest całkiem możliwem do osiągnięcia — pozwoli na 
zmniejszenie czasu na te czynności o 66.5% x Ól = 
około 40% całkowitego czasu, co w danym szybie 
wyniosłoby 606 x 40 = 242 dni, a w zaoszczędzo- 
nych kosztach ruchu — 159.023 zł. Kwota ta po- 
ważnie wpłynęłaby na rentowność naszych wierceń 
i umożliwiłaby prowadzenie wierceń na olbrzymich FoZSzZ., 
już dziś znanych o małej produkcji terenach ropnych. do pa- 

Jak znormalizować samo wiercenie? 

A co z czynnościami głównemi: Co z samem 
wierceniem —- zachodzi słuszne pytanie? 

Niewątpliwie, że właściwy etekt w wiertnictwie 
można osiągnąć przez 'właściwe wiercenie. I sam 
sposób wiercenia musi (być znormalizowany, jed- 
nak badania samego postępu wiercenia są wiele 
uciążliwsze, i trudniejsze, gdyż zależą od wielu tru- 
dnych do określenia zmiennych; są jednak do po- 
myślenia i powinne być w przyszłości przeprowa- 
dzane. Ze względu na konieczność obserwacji skał 
i formacji pod względem zachowania się w sto- 
sunku do wiercenia, winne być wykonywane i na 
powierzchni w tych warstwach, które musimy prze- 
wiercić. R 

Ffekt wiercenia zależy Od: | 
1) twardości, warstwy wierconej, 2) jej łupli- 

wości, 3) jej kąta upadu, 4) sposobu wiercenia, 
(udarowe, obrotowe), 5) kształtu Świdra, 6) 
kąta ostrza, 7) wzniosu (przy udarowym), 8) ilo- 
ści udaru na minutę (przy ud.), 9) materjału Świ- 

nie leży 
zastrzał 

maszynę dra, 10) ciężaru i kształtu obciążnika, 11) czystości 
spodu, 12) obecności wody, 13) wielkości powierz- 

szedł na chni zwiercanej (Świdry koronowe), 14) długości 
i rodzaju przewodu. ze 

Trzeba zatem zmieniać po jednym z tych da- 
nych warunków 1 obserwować efekty. Tą drogą 
można znormalizować i samo wiercenie: a zatem n. p. 

w piaskowcach jamneńskich ma być wiercenie uda- 
rowe, taki a taki świder, taki wznios, wiercenie o ta- 

szedł do 
dopiero , 

wiadrem 

sztatu, kąt ostrza taki, zaś jeden marsz nie poł 
winien dłużej trwać, aniżeli potrzeba do uwiercenia 
u, m. ito będzie wiercenie KOTMANE. © 00 

- W ten sposób przeprowadzone badania uspraw- 
mia samo wiercenie i zwiększy postęp wiercenia. 

przy tra- 

struny na 

struna po Będą one jednak wymagać większego nakładu pracy |. 

: X zali a wc 
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i kapitału i mogłyby być należycie przeprowadzone 
przez projektowany Polski Instytut Naftowy. 

an —00 p RMYYSZAÓA 

Musimy zatem stanąć do warsztatu pracy nati- 
kowo - badawczej, gdyż to jedyna droga do obni- 
żenia kosztów naszych wierceń za ropą. 

Z dyskusji Zjazdowej. 

Prof. inż. Z. BIELSKI. 

BEORZZEMY SŁONA FTOWY* JR ARRAS GO, 

Dzięki zaś tańszym, a w konsekwencji inten- 
zywniejszym wierceniom, szybciej odkryjemy nowe 
bogate złoża ropy, które niewątpliwie kryje w sobie 
nasze Podkarpacie, 

RAJ 

331.31;665 
(2130 sł. * 2 tab.) 

Statystyka rozdziału czasu pracy i kosztów 
przy wierceniu linowem. 

Nawiązujac do nadzwyczajnie pouczających spo- 
strzeżeń inż. Wojnara z dziedziny chronometrażu 

niektórych czynności wykonywanych przy wierceniu, 
podaję wyniki statystycznych zapisków, czynionych 
nad zużyciem czasu pracy na poszczególne czyn- 
ności. | 

Zapiski te były robione z dostateczną dla wy- 
tkniętych celów dokładnością podczas wiercenia 
trzech otworów wiertniczych: 
otwór Nr. I. głębokości 1345.20 m. odwiercono w 9.600 godz. 

RZA M | A 1539.50 ż S0BŁ808_-. 
BROS (IE Ę J530—— ; > „ 14.688 

Czynności wymienione w tablicy I. obejmują 
także tłokowanie, które nie należy do wiercenia. 
Nie można jednak było pominąć 20, ponieważ pew- 
ną część czasu musiało mu się poświęcić z łatwo 
zrozumiałych przyczyn. 

Na odwiercenie 1 metra użyto zatem brutto 
8.33 godziny czasu, z którego praca dłuta na spodzie 
otworu wiertniczego zajęła średnio 1.59 godzin na 
I metr bieżący otworu. 

Koszty otworu wiertniczego rozbito na dwie 
SIupy główne: 'A) „Koszty ruchu' i B) „Koszty 
„iwestycyj'* i rozdzielono je procentowo w każdej 
grupie z osobna i w całości. i 

Rozdział tych kosztów zawiera tablica II. 
Wszystkie trzy wzięte pod rozwagę otwory wier- 

cone były liną, dwa z nich żurawiem kombinowanym 
typu „Fantoć, trzeci zaś żurawiem pensylwańskim, 
uzupełnionym bębnem do zapuszczania żerdzi. 
Wszystkie miały popęd elektryczny. Byłoby bardzo 
pożądanem, aby ktoś zadał sobie trud poczynienia 
analogicznych zapisków przy wierceniu kandyjskiem, 
przekonalibyśmy się bowiem, ile czasu wymaga czyn- 
ność zapuszczania i wydobywania dłuta, jest bo- 
wiem jasnem, że zajmie ona kilkakroć więcej czasu, 
niż to ma miejsce przy zastosowaniu liny, jako 
przewodu wiertniczego. 

Rozpatrywanie podziału czasu poucza nas, gdzie 
należy szukać oszczędności, aby zwiększyć efekt pra- 
cy, tj. skrócić jej czas, przez powiększenie udziału 
samego wiercenia w ogólnem ZUŻYCIU CZASU. 

czynności ubocznych na pierwszem miejscu 
znajdujemy instrumentacje, które „pochłonęły dzie- 
Siątą część pracy. Jest to dużo 1mie wolno „nam 
wypadków tych nazywać losowemi, których uniknąć 
nie można, albowiem staranny dobór materjałów 
użytych do wyrobu narzędzi, lin i tp, w którym 

walnie nam pomaga Mechaniczna Stacja Doświad- 
czalna, dobrze zgrana załoga robotnicza, dokładne 
badanie stanu wszystkich części składowych żura- 
wia i urządzeń pomocniczych, oraz czujna baczność 
przy wykonywaniu wszystkich czynności, z pewno- 
Ścią przyczyni się do obniżenia tego wysokiego pro- 
centu. 

Spoczynek świąteczny zabrał prawie 5% czasu. 
jeżeli się uwzględni, że robocizna wraz z kosztami 
technicznego kierownictwa i dozoru, oraz świadcze- 
niami społecznemi wynoszą prawie 21% całkowi- 
tvch kosztów wiercenia, to okazuje się, że spoczy- 
nek świąteczny, który powoduje straty w kosztach 
tej właśnie kategorji, pochłania znaczną część ko- 
sztów ogólnych. Czas poświęcony spoczynkowi Świą- 
tecznemu, pomimo iż zasadniczo pracowano w nie- 
dzielę i święta, przyczynia się zatem w wysokim 
stopniu do podrożenia naszych wierceń, a statystyka 
ta wskazuje, jak słusznym jest nasz postulat zali- 
czenia wiertnictwa do kategorji przemysłów o pracy 
ciągłej. | 

Bolesną stratą czasu jest prostowanie skrzywień 
otworu wiertniczego. W naszych pochyłych pokła- 
dach, o często zmieniającej się twardości, nie mo- 
żemy niestety uniknąć tej czynności w zupełności, 
cyira 5,69% czasu poświęconego jej, powinna jed- 
nak być dla naszych techników głośnem memento, 
nawołującem do zdwojenia czujności, by ją jak naj- więcej obniżyć, 

Rozszerzanie i wyrabianie zasypu, z których dru- 
gie jest częściowo następstwem pierwszego i wpły- 
wającego ze swej strony na podwyższenie udziału 
łyżkowania w ogólnym podziale pracy, jest zależ- 
nem w pierwszej linji od stratygrafji, z jaką się 
spotykamy, ale także od staranności pracy. Nasze 
rozszerzacze nie stoją niestety do dziś dnia na Wy- 
sokości zadania i poprawa ich jest jednem z najpil- 
niejszych zadań, jakie nasuwają się konstruktorowi wiertniczemu. 

Duży udział łyżkowania w czasie pracy nie prze- 
raża mnie, jakkolwiek jest to czynność uboczna, 
albowiem częste łyżkowanie zapewnia wierceniu 
większą skuteczność i z pewnością przyczyniło się 
znacznie przy wierceniu rozważanych trzech otwe. 
rów do uzyskanego, tak korzystnego wyniku. 

Bliższe zastanowienie się nad rozdziałem ko- 
sztów w grupie A. „Kosztów ruchu wskazuje, że 
robocizna, techniczne kierownictwo i związane z ty- 
mi kosztami świadczenia społeczne, wynoszą więcej 
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niż połowę tych kosztów (51.41%). Cytra ta do- 
wodzi słuszności rozumowań inż. Wojnara, który 
wskazuje, jakie korzyści dać nam musi ścisłe zastoso- 
wanie zasad naukowej organizacji w . wiertnictwie 
i wprowadzenie racjonalnych premij za osiągnięte 
oszczędności w czasie poświęcanym poszczególnym 
czynnościom. Liny i koszty utrzymania inwentarza wynoszą 
blisko 25% kosztów ruchu. Tu jednak nie radził- 
bym oszczędzać, albowiem zachodzi poważne niebez- 
pieczeństwo, że wówczas koszty ruchu wzrosłyby zna- 
cznie w stosunku do całkowitych kosztów wskutek 
instrumentacji, które ze swej strony podniosłyby 
koszty personalne. W wiertnictwie niema zbyt dro- 
gich materjałów, jeżeli one tylko odpowiadają w osią- 
oalnym stopniu wszystkim słusznym wymaganiom, 
tj. bezpieczeństwu ruchu i ekonomii czasu, a za- 
tem i kosztów. Żak 

Chcąc jednak w tej kategorji kosztów uniknąć 
zbytecznych wydatków, trzeba obchodzić się z na- 

rzędziami starannie i fachowo i nie wolno niszczyć 
ich lub marnować przez przeoczenia lub niedbalstwo. 

Poważną bardzo część kosztów pochłaniają rury, 
które wynoszą więcej niż połowę wszystkich kosztów 
inwestycyjnych, a blisko trzecią część całkowitych 
kosztów, pomimo iż rury wycięte odliczono. I tu 
oszczędność nie jest wskazaną, albowiem dobry stan 
rur zapobiega najcięższym wypadkom, na jakie wier- 
cenie bywa narażane. Znacziego obniżenia tych ko- 
sztów można oczekiwać przez reformę zasad zamy- 
kania wody, możliwą przy zastosowaniu wiercenia 
błotna płuczką. 3 

"Wszelka statystyka nabiera znaczenia i wyrazi- 
stości dopiero przez porównanie spostrzeżeń, czyinio- 
nych identyczną metodą, w rozmaitych warunkach 
pracy, lub odstępach czasu. Niestety porównawcze- 
go materjału brak nam dotąd zupełnie, gdyż praca 
w tym kierunku została zaledwie zapoczątkowaną 
i niestety niedość szybko się rozpowszechnia, albo 
też wyniki jej nie bywają ogłaszane. W tym wy- 
padku traci ona wartość: i mija się z celem. 

Pierwszy krok na tej drodze uczynił inż. la- 
deusz Gawlik przez ogłoszenie w Nr. 7 „Przemysłu 

Naftowego Z października 1920. artykułu p. t.: „Stra- 
ty czasu przy wierceniach za ropą. 

Te nadzwyczaj ciekawe 1 po raz pierwszy pu- 
blikowane spostrzeżenia odnoszą się do otworu 
wiertniczego, wykonanego zurawiem kanadyjskim do 
głębokości 1545. — w czasie od 15. sierpnia 1910 do 
29. października 1925, robota ta trwała zatem 22607 
dni. Porównawszy tę cytrę z ilością czasu, wykazaną 
dla dwóch otworów poprzednio wymienionych 0 
prawie tej samej głębokości, tj. 14.808 i 14.688 go- 
dzin, czyli 617 i 612 dni, uzyskujemy miarę różnicy 

ow postępie a zatem i kosztach pomiędzy ówczesną 
a obecną pracą. NE 

Ponieważ wiercenie badane przez inż. Gawlika 
było wykonane po kanadyjsku, a porównujemy je 
z wierceniem linowem, możnaby przypuścić, że w tej 
okoliczności leży przyczyna tak znacznej różnicy 
w postępie pracy. 2€ tak nie jest, przekonamy się 
po bliższem rozpatrzeniu rozdziału czasu pracy, wy- 
kazanem w obu wypadkach. | 

Inż. Gawlik nieco inaczej, a przedewszystkiem 
mniej szczegółowo uskutecznił podział pracy, mimo 

" to jednak porównanie obu spostrzeżeń jest możli-- 

OWY* i wz i a. 
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wem, ponieważ w trzech grupach, na które inż. 
Gawlik podzielił zużyty czas, mieszczą się wszyst- 
kie więcej szczegółowo przez naś$ ujęte czynności. 

Odliczymy tłokowanie, które w naszym wypadku 
zabrało 3.89% czasu, a które inż. Gawlik co prawda 
wykazuje ale w procentowem zestawieniu pomija 
jako mało znaczne i przyjąwszy pozostałą resztę czasu 
za 100%, otrzymamy, ż€ stójki w rozpatrywanych 
trzech otworach zabrały pftzeciętnie 2.2% czasu, pod- 
czas gdy w wierceniu inż. Gawlika iłość ta wynosi 
092.406, a zatem więcej niż 10 razy tyle. | 

Z wyjaśnień autora widzimy, że większość tej 
straty przypisać należy czekaniu na dostawę nie- 
zbędnych materjałów i narzędzi, lub przerwom ru- 
chu spowodowanym złym stanem materjałów, jak 
pasy, liny i inne urządzenia a także zarządzonemi 
wstrzymaniami ruchu, niespowodowanemi techni- 
cznym stanem otworu. Jeżeliby chodziło o ustalenie 
winy to niewątpliwie znaczną jej część musianoby 
przypisać centralnemu zarządowi Towarzystwa, który 
czyto wskutek złej organizacji, niedbalstwa, czy bra- 
ku funduszów nie zaopatrywał wiercenie w niezbędne 
środki pracy, lub narażał je na zbyteczne przerwy 
ruchu lub jnstrumentacje przez źle zrozumianą 
oszczędność, jak zbyt daleko posuniętą redukcją ro- 

> 

botników, lub dostawą t. zw. „tańszych'' materjałów. 
Święta, stójki konieczne, naprawy, instrumen- 

tacje i różne wymienione u nas pod 0, 10, 13 1 15 
w zestawieniu podziału czasu zajmują u inz. Gawlika 
22.1% czasu, tr nas zaś nawet nieco więcej, gdyż 
23.87%, a po odliczeniu czasu poświęconego tłoko- 
waniu nawet 24.8%, w każdym razie ilość procen- 
towo bardzo sobie bliską w obu wypadkach. 

Pozostałe najważniejsze czynności objął inż. 
Gawlik jedną grupą, którą nazwał „Roboty wiertni- 
cze”. Są one w 1aszem zestawieniu szczegółowo roz- 
bite na czynności wymienione pod 1,2, 55 4, DAG: 
ję 034: i zajmują u inż. Gawlika 55.5% CZaSu, 
u nas zaś 70.29%, wzgl. .po odliczeniu tłoko- 
wania 73%. 

Jak widzimy najważniejszą różnicę stanowią 
„nieuzasadnione stójki, która w naszym wypadku 
przypadła całkowicie nieodzownej pracy, jak wier- 

"cenie jako takie, zapuszczanie i wydobywanie, oraz 
zmiana dłuta, łyżkowanie, rurowanie it. p., czemu 
w pewnym stopniu należy przypisać szybkość postę- 
pu, osiągniętą w omawianych trzech otworach. 

Przyczyna tej straty leży przedewszystkiem 
w wadliwościach zarządu i jest w każdym razie zna- 
miennem, że one mogły spowodować straty czasu, 
wystarczające w innych wypadkach prawie całko- 
wicie na odwiercenie otworu. | 

Niestety brak nam w pracy inż. Gawlika Spo- 
strzeżeń, odnoszących się do poszczególnych czyni10- 
ści składających się na .wiErCEnIe jako całość, są 
tylko obliczenia dokonane na podstawie zapisków 
czynionych doraźnie. Na podstawie tych zapisów 
ocenia inż. Gawlik czas rurowania na 5.3% Czasu, 
wykazanego U niego w pierwszej grupie „Roboty 
wiertnicze. U nas stosunek ten jest dwukrotnie 
większy, albowiem z 70.29%, wzgl. 73% czasu cał- 
kowitego odpada 7.37% całkowitego czasu na ru- 
rowanie i zamykanie wody, czyli przeszło 109% cał- 
kowitego Czasu. | | Na podstawie obliczenia rozdziela inż. Gawlik 
czas zużyty na wiercenie, tj. pracę dłuta na spo- 
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dzie otworu, zapuszczanie i wydobywanie dłuta, zmia- 
nę dłuta i łyżkowanie i dochodzi do następującego 
stosunku, w porównaniu z naszemi danemi zesta- 
wionemi na podstawie spostrzeżeń, nie obliczeń. 

inż. Gawlik u nas: 
l. wiercenie 9121 DĄ 5-"41:0 WA 
2. zapusszczanie i wydobywanie 23.057195 0, 
3. zmiana dłuta 00007584.4810710/, 
4. łyżkowanie 20— 0a 20— 9, 

100,>= -%:. 100— 0%, 
Jak z porównania tych cyir wynika, zestawienie 

inż. Gawlika było bardzo logiczne, albowiem czas 
poświęcony zmianie dłuta jest prawie identyczny 
w obu wypadkach, a główna różnica polega na 
zapuszczaniu i wydobywaniu dłuta, która to czyn- 
ność z natury rzeczy musi przy wierceniu kanadyj- 
skiem trwać dłużej niż przy linowem. Zaozczędzony 
czas zużyto przedewszystkiem na wiercenie, a czę- Ściowo na łyżkowanie. 

Tabela I, | 
PODZIAŁ CZASU PRACY 

w % całego czasu użytego na odwiercenie. 

% 1. Wiercenie 18.53 
2. Ciągn. i zapuszcz. 8.59 
9. Zmiana dłuta 4.60 
4. Łyżkowanie. 12.98 
0. Rurowanie SOWA 2 

_6. Rozszerzanie - 6.20 
7. Wyrabianie zasypu 7.88 
8. Prostowanie 5.69 
9. Instrument. 10.02 

10. Montaż i iiaprawa masz, 2.57 
ll. Zam. wody 0 25 
12. Tłokowanie 9.89 
15. Spocz. Świątecz. 4.92 
14, Stójki 1.95 
15. Różne 6.36 

100.00 

Byłoby bardzo pożądanem, aby zwyczaj czy- 

i aby były publikowane, gdyż stanowią pierwszo- 
rzędny materjał dydaktyczny, zmuszają bowiem kie- 
rownictwo do ścisłości w wykonywaniu kontroli, co 

Ł NAFTOWYyć JB 
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Oczywiście na korzyść pracy wyjść musi, a po- 
równania uczynionych spostrzeżeń, dokonywanyci: 
w rozmaitych warunkach, a opartych na tych sa- 
mych zasadach pozwalają na rzeczową krytykę i wy- 
krywanie wadliwości, które ze swej strony dopro- 
Tabel. II. : 

PODZIAŁ KOSZTÓW 
w % całkowitych kosztów. 

A. Koszty ruchu | 05 0% do całości 
1. Robocizna 40.34 16.41 - 2. Urzędn. techn. 8.11 3.92 
9. Ubezp. społeczne 2.96 E24 
4. Gaz 1.99 0.82 
0. Woda | 0.54 U27 
6. Prąd 13.54 5.50 
7. Utrzym. inwentarza 11.37 4.64 

8. Liny 12.67 5.18 
9. Żerdzie 0.75 0.28 

10. Materjały ruchu 4.00 1.87 
11. Dowozy 2.49 1.02 
12. Czynsze 0.29 0.12 
18. Różne 0.40 0.15 

100.00 40.74 
B. Koszty inwestycji i 

1. Żuraw wiertniczy 18.13 7.80 
2. Kotłownia 0.84 0.49 
3. Narzędzia wiertnicze " «9.98 3.91 
4. Rury wiertnicze 54.27 32.14 
5. Rurociągi 0.93 0.55 
6. Zbiorniki i 1.14 0.67 
/. Elektryfikacja 18.27 10 88 
8. Urządz. światła 1.50 0.92 
9. Kuźnia 0.78 0.47 

10. Tłocznia | 0.50 0.29 
11. Roboty ziemne 2.38 1.85 
12. Różne :* 088 0.19 

100.00 59.26 
100.00 %, 

wadzić muszą do udoskonalenia naszej administra- 
cji, oraz usprawnienia wierceń, a tem samem do 
obniżenia ich kosztów, czyli do podniesienia ren- 
towności naszego kopalnictwa naitowego. A w tym 
kierunku powinien iść nasz zbiorowy wysiłek, jako. 
pierwszy warunek ożywienia naszego przemysłu na- itowego. 

p prac Laboratorium Maszynowego Politechniki Lwowskiej. 

Mierzenie gazu ziemnego 
Znane są ogólne trudności, z jakiemi spotyka 

się - polski. przemysł naftowy przy ustalaniu ilości 
gazu ziemnego. Wynikają one z braku metody mie- 
rzenia, odpowiedniej dla naszych warunków pomia- 
rowych, które z natury rzeczy są bardzo różnorodne. 
Warunki te charakteryzują się wielką ilością zmien- 
nych i dużą skalą zmienności. Dla przykładu 
Przytaczamy dwa skrajne wypadki. 

l. Punkt pomiaru produkcji szybu „Łaszcz” 
w Pasiecznej (Przemysł Naftowy Z. 23/928): ciśnie- 
nie gazu wynosi ponad 100 at., ilość gazu około 
5 m*/min., ciężar gatunkowy — praktycznie stały — 

około 0,83 kg/m3,, przepływ jednostajny (niepul- 
sujący). Należy się liczyć z wielką zmianą ciśnienia 
1 ilości (zależnie od zapotrzebowania gazu), z zą- 
nieczyszczeniem gazoliną, solanką i okruchami skał złożą, 

622+553.31 
(3520 sł. + 2 rys.) 

2. Punkt pomiaru produkcji któregoś z szybów 
Tustanowic: ciśnieniu wynosi około 0,25 ata (czyli 
ponad 500 mm Hg depresji), ilość gazu około 9 
m*/min., ciężar gatunkowy zmienny wskutek zmien- 
nej zawartości powietrza, przepływ pulsujący (Ssa- 
nie z otworu kompresorem). Należy się tu także liczyć 
ze zmianą ciśnienia i ilości —— oczywiście w znacznie 
mniejszych granicach — następnie z zanieczyszcze- 
niem gazu gazoliną, ropą, solanką, piaskiem, błotem 
(nassanem przez nieszczelne rurociągi), kłakami itp., 
a -przedewszystkiem powietrzem. Ah | 

Oczywiście między temi skrajnemi punktami jest 
cały szereg punktów pośrednich (Daszawa, Krosno). 



AZoszykoh PRATO: 
mierzy się tuż za kompresorem (podgrzanie przez 23, amerykańskich 13, francuskich 7, angielskich 2 
kompresję), względnie w sąsiedztwie wentyla re- i austrjackiej | — z prośbą o zajęcie stanowiska. 
dukcyjnego (oziębienie przez ekspanzję). Wilgotność "Niezależnie od tego postanowiono pracować nad 
znowu może mieć bardzo poważne znaczenie w tych projektem miernika własnej konstrukcji — w miarę 
punktach pomiaru, w których gaz ma niskie ciśnienie czasu i Środków. 
i zawiera solankę. Naprzykład przy depresji około Ż góry liczono się z tem, że jeżeliby nawet 

około żadna z tabryk nie podjęła się konstrukcji takiego 
560 mm Hg w Borysławiu, temperaturze 170 € i założeniu warunków nasycenia, para wodna miernika, któryby naszym wymaganiom odpowia- 
stanowić może około 10% pomierzonej objętości dał, to nadesłane odpowiedzi, katalogi, broszury itp., 
e-przy 2806: JUŻ około 20%. Mniejszą różnorodno- łącznie ze stojącą do dypozycji literaturą ułatwią 
ścią mogą się odznaczać punkty pomiaru konsumcji, zorjentowanie się w sposobach mierzenia gazu w różnych krajach, i w konstrukcji wyrabianych 
względnie kupna —sprzedaży. Już ten pobieżny przegląd punktów pomiaru daje mierników, pozwolą zapoznać się Z opinją doświad- 
wyobrażenie, jak trudno będzie znaleść jednolitą, czonych ludzi na omawiany problem, > (O A9F ważniejsze — wskażą drogę po jakiej dalej iść 
a uczciwą metodę mierzenia gazu dla tak różno- ą W rodnych warunków. Uczciwość pomiaru wymaga, należy. Przewidywania Się spełniły. Istotnie żadna 
aby nowy miernik mierzył to, co dla producenta, * fabryk nie podjęła się „wykonania miernika, odpo- 
konsumenta, wzgl. pośrednika — O ile ci ostatni mają wiadającego w zupełności postawionym wymaga” 
dalej istnieć — przedstawia istotną wartość. Ponie- niom; kilka z nich nadesłało swoje uwagi w tej 
waż gazu używa się dotąd powszechnie jako ma- sprawie, a znaczna większość nadesłała katalogi wy- 
ter ału opałowego, ideałem byłby taki miernik, któ. rabianych aparatów pomiarowych. W szczególności: 
ryby liczył kalorje, zawarte w gazie. Z drugiej strony, . 3 fabryk Me dało żadnej odpowiedzi; 10 odpowie- 
jeśli ma on być powszechnie stosowany w przemyśle, działo krótko, że aparaty ich konstrukcji nie nadają 
powinien być prosty w konsttukcji, wykluczający się dla określonych przez nas warunków; 14 po- 
Mieuczciwe manipulacje, trudny do zepsucia, tani I — traktowało sprawę w sposób czysto handlowy 
O ile możności — wyrabiany w kraju. | l nadesłało swoje katalogi prośbą o zaintereso- 

Pomiarem gazu ziemnego zajmowano się jum U. je ich wyrobami, nie wchodząc w to, czy 
niejednokrotnie nawet w polskiej literaturze 2d DAŁRODA) uazui nadają; pozostałych 11 zainteresowało 
nicznej. Literatura zagraniczna z tej dziedziny jest ZĘ AR: ie a | stało nam owojąa OPK 
wcale obszerna 1). Jednak brak jest praktycznego wy” r wiitoski, Miestóre * nich warto przej 
próbowania zagranicznej aparatury pomiarowej w na- Amerykanie przyznają, ZE do. te POTY META 

szych warunkach. Co do metod obecnie w Polsce takiego miernika gazu, któryby w ciężkich warun- 
stosowanych, Inżynierowie 1 Technicy ruchu ga- kach kopalni uwzględniał automatycznie — ale beż 
zowego są zgodni, że z reguły bardzo daleko odbie Biodau. ZANE O temperatury 1 „ciężaru 
gają one od ideału. Należy przeszczepić na nasz gatunkowego, względnie wartości opałowej. Małe 
grunt którąś Z innych metod zagranicznych, odpo- zmiany ciSmieria 1! temperatury uwzględnia Się 
wiedniejszą dla naszych warunków, ewentualnie W Ameryce w ten sposób, że na tym samym wykre- 
opracować coś nowego. | sie tarczowym, na którym rejestruje się ilość prze- 

Wobec takiego stanu rzeczy Laboratorjum Ma- pływającego Sa, wkreśla się także krzywą CHnea 
szynowe Politechniki Lwowskiej zarezerwowało Swe- SAECCS krzywą temperatury gazu. Średnie 

SO CZASU, W nowowybudowanym gmachu, Labora- Z tych trzech wartości, otrzymane zc splanimetro- 
torjum, odpowiednie miejsce dla zagadnień pomiaru Ra krzywych, pozwalają na odczytanie z tablic 
gazu ziemnego. W. październiku 0276 zajęto SiĘ. aktycznej ilości gazu, która w daatym „CZA (24 
konkretnie tem zagadnieniem. Przedewszystkiem, godzin, albo 7 dni) przepłynęła przez rurociąg. Przy 
chcąc do tej pracy wprzągnąć wiedzę i oświadc większych zmianach ciśnienia stosują osobne urzą- 
czenie fabryk zagranicznych, wyrabiających mierniki dzenie, zwane kompenzatorem GSR it: Które atio" 
gazu, określono z jednej strony warunki; w jakich matycznie tak steruje mechanizm licznika, Ze ten 
miernik ma pracować, a z drugiej podano czego liczy gaz zredukowany ma. Ci" otoczenia. Co 

od niego Przemysł wymaga. W szczególności zazna- do uwzględniania zmiany ciężaru gatunkowego ga”: 
czono, że idealnym rozwiązaniem byłby aparat liczący - 3 względnie liczenia wprost kalorji, przyznają, > 

- wprost kalorję gazu, a przytem niebardzo skompli- miernik, któryby czynił temu. zadość, oznaczałby 
kowany. Tak opracowane warunki techniczne mie- wielki postęp W technice pomiarowej. W. Ameryce 
rzenia wysłano do 46 fabryk — w tem miiackich = l kierunku się nie pracuje, bo miema wyraz" | AU. ę. | Ró: potrzeby (przemysł tego narazić nie wymaga). Do 
| ty Dr. Dominik: Cechowanie dysz — w czasopiśmie „Metan” naszych warunków polecają fabryki amerykańskie 

Nr. O. > CZOP Acz ale bazb w zić Nr. WURŁER: te mierniki, które znalazły szersze: zastosowanie 
Dr. R. Witkiewicz : Uwagi Ad ASRATEM BL RZY Ę Pa 2. amerykańskim przemyśle nałtowo-gazow yt: Do 
szurze p. t. „Wykłady o gospodarce cieplnej” (Drugi kurs inży- tych: należą: grupa aparatów mierzących na zasa- 
nierski 1928). | | | | | dzie zwężenia przekroju (kryza), przyczem przenie- 

| O WIRES Po opana mę Kom- sienie różnicy ciśnień, wywołanej zwężeniem na 
Komisje wyłonioną ze ZydarkiE Niejecidch żydieów | Za WA kres ACZ odby Wa elektrycznie, albo asf 

zku Niemieckich Zakładów Budowy Maszyn) — Z podaną tam chanicznie. Aparaty te zaopatrzone są zwykle w urzą- 
| | sa dzenia rejestrujące ciśnienie statyczne i temperaturę 

ditóraturg. i | i Lester Clyde Lichty: „Measurement, compression and azu — czasem także w licznik, działający na zasadzie 
York John Wiley — Sens, pląnimetru. Drugą grupę stanowią mierniki obję- transmission of natural gas* — New. 

A to0 RZE NACE | | | Ż : > R : i 1 Gas — measuring instruments — wydawnictwo Departament tościowe, działające —- analogicznie do ekshaustora e, | e 6 __ na zasadzie dmuchawy kapslowej — często także 
„of commerce No. 309 — 1926. 
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przyjęciu, że kwestja 

w tym kierunku szły 

z manometrem i termometrem rejestrującym. Trze- 
cia grupa to mierniki Thomasa, 
sadzie termometrycznej. 

Anglicy twierdzą, że ze znanych im mierników 
najodpowiedniejszą dla nas byłaby kryza z aparatem 

ewentualnie z licznikiem. Miernik rejestrującym i 
taki ma być powszechnie stosowany w polach ga- 
zowych w Persji. Ich zdaniem bardzo trudno będzie 

skonstruować miernik odpowiadający naszym wy- 
mogom. Podjąć się tego nie inogą. 

_ Francuzi uważają zagadnienie przedstawione 
w naszych żądaniach za bardzo złożone. Gdyby się 
dało ograniczyć zmianę ciśnienia i temperatury do 

40% i przyjąć, że ciężar gatunkowy gazu w punkcie 
pomiaru praktycznie nie ulega zmianie, proponują 
zastosowanie rury Venturi'ego z aparatem, który 
rejestruje ilość gazu już zredukowaną na ciśnienie 
i temperaturę otoczenia. Aparat ten działa w ten 
sposób, że pióro, poruszane magnesem w zależności 

Od poziomu rtęci w manometrze różnicowym 
o kształcie pierścienia, prowadzone jest po krzyw- 
ce sterowanej przez ciśnienie: statyczne i termometr 
gazowy. Dla wypadku, w którym zmiany ciśnienia 
i temperatury przekraczają 40 %, a nadto ciężar 
gatunkowy gazu zmienia się z czasem wskutek za- 
wartości powietrza, proponują użycie 4 oddzielnych 
aparatów: a) rury Venturi'ego z aparatem reje- 
strującym do mierzenia ilości gazu; b) manometru 

o rejestrowania ciśnienia statycznego; c) termo- 
metru rejestrującego; d) aparatu rejestrującego cię- 
Żar gatunkowy — albo kalorymetru. Zestawiając 
takie 4 wykresy można wyliczyć faktyczną ilość 
czystego gazu, względnie ilość kalorji. Dodają przy-_ 

tem, że oferowane aparaty kosztować będą ponad 
8.000 Zł. AOS 

Niemcy są bezradni wobec żądania, aby jeden 
miernik uwzględniał automatycznie zmianę ciężaru 
gatunkowego gazu. Siemens—Halsky zaryzykował 
nawet twierdzenie, że osiągnięcie tego jest, ich zda- 
niem, niemożliwe. Według innych firm sprawę 
mogłyby rozwiązać dwa aparaty, t. zn. miernik 
rejestrujący ilość gazu zredukowaną na warunki oto- 

czenia i analizator ciągły, rejestrujący zawartość 
powietrza, a raczej tlenu. Zestawienie krzywej ilości 

Z krzywą zawartości powietrza pozwoli określić ilość 
czystego gazu. Z niemieckich mierników, uwzglę- 
dniających zmianę ciśnienia i temperatury, na pierw- 

Szy plan wysuwają się mierniki „Askania* i „Sam- 
son'*' Pierwszy oddziela pewną minimalną część 
Sazu, pozostającą w stałym stosunku do ilości cał- 
kowitej, i część tę mierzy objętościowym miernikiem 
mokrym, albo suchym. Drugi mierzy na zasadzie 
pływaka, przyczem ciśnienie i temperatura sterują 
tak mechanizm elektrycznego licznika, że odczytana 

jest zredukowaną na warunki otoczenia. 
Bo a przestudjowaniu 
: odnośnej literatury, trzeba było przedewszystkiem 
pogodzić Się z tem, że rozpiętość między warunkami 
pomiarowemi | 
niami jest zą wielka, aby 
przyszłości skonstruować 
Sam proces spalania p 
od strumienia płynące 

takiej minimalnej części gazu jest rozwiązana, bo 
uasze rozważania — i prze- 

l 

„PRZEMYSŁ NAPTOWY 

pracujące na za- 

mierzenia, a różniły si 
jacemi ilość gazu — 
stosowanie różnych zasad dla poszcze 
— trudno dziś powiedzieć. Odpowiedź na to dać 
mogą badania poszczególnych metod w 
praktycznym, bo literatura sama nie daje czucia po- 

s o EC PARE B OE 7 0 RE TNP W R O = wa, 

7 niesienie wytworzonych kalorji 
medjum, w któremby mogły być liczone, nasuwa 
tyle fizykalnych trudności, że opanowanie ich —- 
jeśli wogóle jest możliwe -— wymaga jeszcze bardzo 
wiele czasu. Zaś stosunki pomiarowe w Przemyśle 
są tego rodzaju, że trudno zwlekać z ich unormo- waniem. 

Mając to na uwadze, łatwo dojść do wniosku, 
że należy z drugiej strony poddać szczegółowej 
analizie przyczyny takich a nie ianych warunków 
pomiarowych 'w polskich Zagłębiach . gazowych 
i zrewidować nasze wymagania — w celu zmniej- | 
szenia rozpiętości między niemi do takiej granicy, 
aby ją mogła objać metoda, jaką dać może dzi- 
siejszy stan techniki pomiarowej. W związku z tem 

"wysuwa się pytanie pod adresem Przemysłu, czy 
_kierownik ruchu gazowego może polepszyć warunki 

pomiaru w danym punkcie? Wydaje się, że w pew- 
nej mierze tak. Przecież sam wybór punktu pomiaru, 
dziaianie scperatora, działanie kompresora, względnie 
ekshaustora, wentyle redukcyjne, patentowane i nie- 
patentowane urządzenia do zmniejszenia ssania po- 
wietrza w szybach ropnych — oto czynniki, któremi 
kierownictwo może wpływać na polepszenie warun- 
ków pomiaru. Należy także zwrócić uwagę, że 
z całego szeregu różnych: punktów pomiarowych 
można wydzielić SIupy o warunkach podobnych, 
w których jedna, dwie, a nawet czasem trzy wiel- 
kości charakterystyczne gazu są, względnie mogą 
być praktycznie s:ałe. Wskazanie odpowiedniej me- 
tody dla niektórych z tych grup nie przedstawiałoby 
już dziś żadnych trudności; dla innych mogą one 
być większe, ale są do opanowania; nie mniej będzie 
i grupa takich punktów, w których mierzenie gazu 
przy dzisiejszym stanie techniki pomiarowej jest 
niemożliwe. Grupę tę należy narazie wyeliminować 
poza nawias naszych usiłowań i pozostawić ją spo- 
sobom przybliżonym. Czy przy podziale punktów 
pomiaru na grupy i przy określaniu metod dla 

ciepła na takie 

Fotografja instalacji pomiarowej Lab. Masz. Politechniki Lw. 

poszczególnych grup należy kierować się. zasadą, 
aby wszystkie metody oparte były o jedną zasadę - 

się tylko sposobami ujawnia- 
czy też można zezwolić na 

gólnych grup. 

ruchu 
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trzebnego do krytycznej i wyczerpującej oceny me- 
tod pomiarowych. | 

Z wielu znanych metod mierzenia gazu w na- 
szych warunkach zastosowanie mieć mogą prawdo- 
podobnie cztery : metoda mierząca na zasadzie 
zwężenia przekroju, pływakowa, objętościowa i Tho- 
masa, nie licząc stosowanych JUŻ dziś u nas rurek 
spiętrzających i anemometrów (Rotary). Z tych me- 
tod na pierwszy plan wystwa się zwężenie przekroju. 
Cały szereg bardzo poważnych fabęyk buduje mier- 
niki gazu, oparte właśnie na tej zasadzie. Ma ona 
już i w Polsce prawo obywatelstwa, bo jest sto- 
sowana w zachodniem Zagłębiu gazowem. Ma tę 
cenną zaletę, że urządzenia pomiarowe, pracujące 
na jej zasadzie, mogą być budowane w różnych 
Focmach <> od-najprostszej i najtańszej rurki U, 
aż do dosyć skomplikowanych i drogich aparatów, 
jak i. p. „Askania''. Wreszcie jeszcze jeden bardzo 

ważny moment. Cały "szereg badań i prac nie- 
mieckich*) nad zwężeniem: tak zwaną dyszą 1oT- 
imalną, dało stosunkowo prosty i tani, a dokłąday 
przyrząd pomiarowy, który z tej racji może służyć 
jako organ kontrolny, względnie wzorzec. 

Do przeprowadzenia badań tych metod w ruchu 
praktycznym zaprojektowano i zmontowano w La- 

DietziuS Askanta 

Zeszyt. |; 

wice ad Jasło), o różnych zwężeniach, z maro- 
metrami wodnym i rtęciowym do mierzenia 
różnicy ciśnień, wywołanej zwężeniem przekroju 
(spiętrzenia) 1 manometrem rejestrującym CiŚ- 
nienie statyczne gazu, Oraz Z aparatem Siemens- 
Halsky'ego *) (Siemens-Halsky, Siemensstadt) 
do rejestrowania spiętrzenia, 

2) Miernik „Askania' (Askania-Werke AZ 
Berlin, Friedenau, Kaiserallee 87/88), działający 
e* Jak JUZ poprzednio wspomniano —- naa za- 
sądzie rozdziału strumienia gazu, 

3) Miernik francuskiej firmy „Otie* (OMSCIEC 
mont-Ferrand, France) z kryzą i aparatem re- 
jestrującym m*/min.; aparat ten działa na 
zasadzie pierścienia kołowego napełnionego rtę- 
cią, obracającego się na około swej osi w miarę 
wzrostu spiętrzenia, 3aR 

4) Miernik „Hydro (Hydro Apparate —- Bau- 
anstalt, Diisseldori — Rath) także z kryzą 1 a- 

paratem rejestrującym na zasadzie pływaka 
dzwonnego, 

*Ciae: drug —- 20% obejmuje: | 
1) Pływakowy miernik firmy „Samson''*) (Sam- 

son —- Apparatebau, A. G., Frankfurt A. M.) 

Do miernika wsań. 
4 OkLC Hydra h 

? : J Ej 

„Kent KESSSZ SAYZRPOM kotnierz SLemensa SRZASZ | 
| | IE Zbiornik | 4 
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Venturi Bopp-Reuter Dysza norm. Bohme z pomiar | | 
[I i —|-— ima RTM zdyszami ||| 

| | | 
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boratorjum Maszynowem odpowiednie rurociągi po- 
miarowe wraz z kompresorem, względnie ekshaus- 
torem, następnie wybrano i zakupiono typy apara- 
tów pomiarowych, działających na wymienionych 
wyżej zasadach. Wreszcie ustalono miernik wzorco- 
wy, z którym badane aparaty mogłyby być po- 
równywane. Jak widać na załączonej fotogratji i szki- 
cu, niskoprężna część rurociągów pomiarowych z eks- 

haustorem jest już zmontowana. Organy mierzące 
(rury Venturi'ego, dysze, kryzy, rurki spiętrzające 
itp.), oraz miernik pływakowy „Samson* i anomo- 
metrowy „Rotary wmontowano między uwi- 
docznione odcinki ciągów. Mikromanometry, mano- 
metry różnicowe, aparaty wskazujące, rejestrujące 

4 liczniki umieści się w najbliższych dniach na goto- 
wej już tablicy mierników o wymiarach 1500x4000 
mmm. Ponieważ zainstalowane mierniki będą szcze- 
gółowo opisywane przy publikacji wyników badań 
Had niemi, ograniczymy się narazie tylko do wyli- 

czenia ich i podania zasad działania. | 
Licząc od góry, ciąg pierwszy — 6* obejmuje: 

1. Urządzenie pomiarowe stosować w zachodniem 
"Zagłębiu gazowem, t. zn., dwie kryzy 2) kon-. 
„strukcji Inż. Dietziusa: (Inż. A. Dietzus, Niegło- 

z licznikiem i urządzeniem do uwzględniania 
zmiany ciśnienia gazu, | 

2) Miernik angielskiej firmy „Kent'9) (George 
Kent Ltd., London—Luton) z kryzą, aparatem 
rejestrującym i licznikiem; spiętrzenie podnosi, 
względnie obniża poziom rtęci w dwu naczy- 
niach połączonych; w jednym z mich znajduje 
się pływak, którego ruch przenosi się na pióro; 
licznik działa na zasadzie planimetru, RZA 

3) Kryzę normalną (pierścieniowe komory do od- 
bioru ciśnień) z rurką Lb: | 

4) Kołnierz mierniczy Siemens-Halsky'ego (adres 
j. w.), w który można wimontować kryzę, albo 
dyszę normalną — przyczem ta ostatnia jest 
wytłoczona z blachy ałuminjowej, 

5) Miernik „Rotary 5) (]. Bujak, Lwów, "ZAdNZÓĆ 
rzańska 31). 

——1 

») Darowane przez Inż. Dietziusa. ERC 
») Wypożyczony przez Państwowy Zarząd Gazociągów 

Wwa Jasło R | AE , SE 
+) Wypożyczony przez firmę „Samson”. U 

% Wypożyczony przez firmę „Kent* — jest w wykonaniu. 
. ».) Darowany prze” firmę J. Bujak, Lwów i Weigt i Ska, Łódź. 
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Ciąg trzeci — 6* obejmuje: | 
t) Miernik Siemens—Halsky 7) z rurą Venturi'ego, 

elektrycznem urządzeniem do przeniesienia wska- 
zań na odległość, aparatem wskazującym, re- 
jestrującym i licznikiem, 

2) Rurę Venturi'ego konstrukcji firmy „Bopp— 
__ Reuther* (Bopp Reuther, Mannheim-Waldhof) 

z t0rką W... | 
3) Dyszę normalną z rurką U, 
4) Miernik firmy „Dr. Bóhme* (Dr. Marcin Bóh- 

me, Berlin W 50) z dyszą, aparatem rejestru- 
jącym i licznikiem. 
Ciąg czwarty rozwiązany został jako wymienny. 

Zakupiony komplet redukcji i odpowiednia ilość 
odcinków rur dozwalają na wmontowanie w ten 
ciąg mierników o wszystkich praktycznie stosowa- 
nych średnicach w granicy *6d-2-—10% Przeznaczony 
on jest do dyspozycji Mechanicznej Stacji Doświad- 
czalnej Politechniki, która z wiosną b. r. będzie 
przeprowadzała na życzenie stron sprawdzanie mier- 
ników gazu. 

W ciągu piątym o średnicy 10*, umieszczonym 
w kanale, mają być wmontowane rurki spiętrza- 
jące różnych typów (Brabbee'ego, Hydro, Prandtl'a) 
Z imikromanometrami, anemometr do mierzenia 
prędkości w różnych punktach przekroju rury (Sson- 
dowanie), 10-calowa rura Venturi'ego 8) konstrukcji 
siemens—Halsky'ego z rurką U i rurka spiętrza- 
jąca z bardzo ciekawym aparatem tejestrującym 
1 licznikiem firmy „R. Fuess* (R. Fuess, Berlin 
Stegliiz). W. odcinku łączącyia ciąg; piąty z eks- 
haustorem przewidziane jest miejsce na miernik 
Thomasa (Cambridge Instrument Compagny Ltd,, 
45 Grosvenor Place London, S. W. 1) i inne. 

Część wysokoprężna z kompresorem na 30 at. 
będzie wykończona w ciągu stycznia b. r. Projekt 
tej części przewiduje narazie dwa ciągi 2 z mier- 
nikiem objętościowym „Exakt* (Pressluft-Industrie 
1ax L. Froning, Dortmund—Kórne), reduktorery 

cśsnień*), najnowszym miernikiem lirmy „Samson 
(adres j. w.), uwzględniającym nietylko zmianę ciś- 

1 zmianę temperatury, oraz dyszę 
normalną. Reszta ciągu przeznaczona jest na rozbu- 
dowę. Jak widać z podanego szkicu, w instalacji 

=) Dar koncernu „Małopolska*, 
') Wypożyczony przez firmę Siemens-Halsky za pośred- 

nictwem lwowskiego oddziału Polskich Zakładów Siemens'a. 
) Wypożyczony przez firmę Gartenberg i Schreier w Jaśle, 
) Jakob und Erk: Der Druckabfall in glatten Rohren und 

a. Durchilussziffer von Normaldiisen — 1924 V D I-Verlag — 
PIANM 5>. z; | : | 

Inż. WŁADYSŁAW KLIMKIEWICZ. 

a. Dae "0.08 4 
pomiarowej Laboratorjum Maszynowego przeważają 
mierniki działające na zasadzie zwężenia przekroju. 
Jest to konsekwentnem następstwem uzasadnionego 
poprzednio stanowiska, że ta zasada ma największe 
widoki stosowania jej w naszych warunkach. 

Wzorcem mają być narazie dysze normalne, 
wykonane Ściśle według norm niemieckich, umiesz- 
czone w nakrywie zbiornika pomiarowego. Średnice 
wylotów tych dysz są tak dobrane, że można uzyskać 
dowonlną ilość gazu przy spiętrzeniu najkorzystniej- 
szem tak ze względu na dokładność odczytu mano- 
metru różnicowego, jak i możność stosowania do 
obliczeń: 'wzorów uproszczonych (nie termodyna- 
micznych). Ponieważ chodzi tu o możliwie dokładny 
organ mierzący, Mechaniczna Stacja Doświadczalna 
podjęła się określenia spółczynników wypływu dla 
wszystkich dziewięciu dysz zbiornika pomiarowego 
(pracować mają one na wypływ). Pomiary zmierza- 
jacego do tego sa w pełnym toku. Plan tej pracy 
pomiarowej opiera się na założeniu, że dla dyszy 
normalnej, pracującej na przepływ w rurze, spół- 
czynnik przepływu wynosi 0.96 —— według ostatnich 
badań niemieckich ) Z. państwowym Głównym 
Urzędem Miar ułożono współpracę w ten sposób, że 
na instalacji pomiarowej tegoż Urzędu, ustawionej 
w. Chemicznym Instytucie Badawczym w Warsza- 
wie, zostanie wyznaczony, przy współudziale Mecha- 
nicznej Stacji Doświadczalnej, metodą objętościową 
zespół polskich państwowych dysz — wzorców pod- 
stawowych dla pomiarów wielkich ilości gazu. 
__ Montaż instalacji pomiarowych w Laboratorjum 

Maszynowem wykończy się w lutym tak, że w pierw- 
szych dniach marca będzie można przystąpić do 
badań poszczególnych typów mierników —— ptzy- 
czem wyniki tych badań ogłaszane będą w dalszych 
sprawozdaniach. Pomiar badawczo - porównawczy 
jednego z najciekawszych mierników Laboratorjum 
Maszynowego, a mianowicie miernika „Askania'*, 
wykonany w warunkach przemysłowych na kopalni 
gazu ziemnego firmy „Gazolinać w Basiówce koło 
Daszawy, będzie ogłoszony już w następnem sprawo- 
zdaniu. | FOR 

Jak widać zagadnienie pomiaru gazu urosło do 
wcale poważnych rozmiarów, a zainteresowany niem 
Przemysł naftowy okazywał i okazuje pełne zro- 
zumienie, darząc poparciem dotychczasowe prace 
Instytutów naukowych Politechniki Lwowskiej, za 
co należy Mu się pełne uznanie. 

Władysław Kołodziej 
„Asystent Lab. Maszyn Politechniki Lwowskiei. 

——00—— | 

621,5:665 (73) (3020 słów ++ 4 rys.) 

- Wydobywanie ropy za pomocą sprężonego. 
gazu lub powietrza w Stanach Zjedn. A. P. 

(Ciąg dalszy) 

_Na podstawie doświadczeń z dyszami znajdujemy, 
będzie 

w równowadze przy chyżości powietrza 4,22 m|sek, 
a dla ropy, ze względu na jej niższy ciężar gatunkowy, 
wartość ta będzie wynosić około 3,55 — 3,80 m/sek. 

By więc płyn poruszał się w górę, chyżość wlotowa 
musi przekraczać dolną granicę. Przyjmując w na-. 
szym rachunku chyżość wlotową 4 m/sek, przy znanej 
objętości mieszaniny 82Z0WwO-płynnej, możemy obliczyć 
średnicę przewodu. wedłud wzory | i 
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Tabela 2. jest ułożona na podstawie powyższego 

WZOFU. | 
; 4aD. 2. 
Srednica wewn. 
rurek w calach. 

- Pojemność rurek w 1000 
litrach na dobę. 

152025. 3,0. 3,5 60 4,5 

455 730 1070 1600 2110 2850 powyżej. 

Dla lepszego- wyjaśnienia przedstawię następujący 
przykład : 

- Przyjmijmy, że ciśnienie pracujące powietrza wy- 
nosi 15 atm, i że używamy 300 m* powietrza na 
1000 kg. ropy. Objętość powietrza i ropy w otworze 
u wlotu w przewód, będzie wynosiła | 

30.000/15 — 1000 = 21.000 litrów. 
-_ Jeżeli szyb produkuje 40.000 litrów płynu (kg. 

wody) na dobę, wtedy objętość mieszaniny gazowo” 
płynnej wynosi 840.000 litr. Wybierzemy więc z tabeli 
O, turki 2,5 calowe. 

W praktyce jednak spotyka się często chyżości 
wyższe, które wynoszą nieraz od 6 — 20 m|sek, zaś 
chyżości wylotowe dochodzą 30 m/sek. Przy kontroli, 

dadzą się jednak chyżości te ograniczyć, | utrzymać 
w niższych granicach. 

Jak już wspomniałem, z wzrostem chyżości w gór- 
nej partji rurek, wzrasta znacznie tarcie. By temu Za- 
pobiec, należałoby ku górze zwiększyć przekrój. W tym 
celu stosowano koniczną kolumnę rurek, składającą 
się z kilku demenzyj zwiększających swą średnicę ku 
górze. W praktyce okazało się jednak, że rurki wyma” 
gają częstej zmiany średnic ze względu na zmianę 
warunków w otworze, Oraz nie pozwalają na użycie 
skrobaczy parafiny (przy ropach parafinowych). Dla- 
tego po szeregu prób powyższą myśl, teoretycznie 
dobrą, jako niepraktyczną zarzucono. — 

» Objętość 1 ciśnienie medjum. 
Koszty ruchu i całkowita rentowność metody 

wydobywania sprężonym gazem lub powietrzem, za- 
leżą od zużytej objętości medjum gazowego, O pew- 
nem ciśnieniu pracującem, będącem w pewnym Sto- 
sunku do ciężaru wyprodukowanej ropy. 

Na podstawie doświadczeń, zgodnie Z teorją, 
możemy wyszczególnić szereg przyczyn, które wpły- 

wają na dobór 1 zużycie pewnej objętości medjum 
o pewnem ciśnieniu pracującem. Wchodzą tu w ra- 

- chubę: ciśnienie i ilość produkcji gazu i ropy, głę- 
' bokość otworu, wysokość wzniosu, głębokość zatopie- 

mia przewodu, średnica rurek przewodu, własności 
- fizyczne ropy oraz opory ruchu. 

- Poprzednio wyjaśniłem związek pomiędzy śred- 
ża nicą przewodu wypływowego, a objętością i ciśnieniem 

medjum. Jasnem jest, że rurki o zbyt dużej średnicy 
dadzą duże straty „prześlizgiwania* się powietrza, 

= czyli zużyją większą objętość medjum, niż przy Od- 
'_ powiednio dobranej chyżości. Naodwrót znowu, zbyt 
— mały przekrój przewodu będzie wymagał dużych ciśnień, 
i 'by skompenzował straty oporów. | 

Jest również całkiem zrozumiałem, że im głębszy 
jest szyb, a raczej wysokość wzniosu, tem więcej zu- . 

- żyjemy powietrza, a to w pierwszym rzędzie pIo- 
__ porcjonalnie do wykonanej użytecznej pracy, w drugim 

-. Jzędzie. na nieproporcjonalnie wzrastające straty w do- 
,.... prowadzeniu medjum, jakoteż straty tarcia i prześlizgi* 
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wania się mieszaniny, wypływającej w czasie ruchu - 
tejże w przewodzie. 

Głebokość zatopienia przewodu w płynie jES$:* 
w tym wypadku również nie bez znaczenia. Im bo- 
wiem zatopienie czy to statyczne, czy pracujące jest 
większe, tem większe musi być ciśnienie rozruchowe 
lub pracujące. Inaczej ma się rzecz z potrzebną obję- 
tością powietrza, która zwiększa się ze zmniejszają- 
cem się zatopieniem płynu przy niezmiennej pozycji 
przewodu, z racji zwiększającego się wzniosu Oraz 
zazwyczaj spadku ciśnienia złoża. Jaśniejszy pogląd 
daje użycie pojęcia „procentu zatopienia”, czyli sto- 
sunku głębokości zatopienia do długości przewodu. 
llość powietrza zmniejsza się przy zwiększającym się 
procencie zatopienia. | | 

Najważniejszym czynnikiem tutaj jest jednak 
bezwzględnie ciśnienie złoża i ilość gazu wyproduko- 
wanego. Złoże bowiem jest głównem źródłem energji 
przy eksploatacji zgęszczonem medjum. Ze spadkiem 
produkcji, a więc ciśnienia złoża, wzrasta stosunek 
całkowitej cyrkulującej (dostarczonej i produkowanej) 
ilości gazu, w stosunku do jednostki ciężaru (1000 kg.) 
wyprodukowanej ropy, przyczem naturalnie, całkowita 
cyrkulująca ilość gazu zmniejsza się. Wskazuje to więc, 
na zmniejszenie się dzielności w miarę spadku ciśnie- 
nia złoża. Tabela 3. ilustrująca powyższy związek 
jest ułożona”) na podstawie doświadczenia dla Szy- 
bów o głębokości 13800 m, przyczem produkcja podana 
w baryłkach (per 140 kg.), zaś gaz w stopach ku- 
bicznych (około 35,3 stóp na metr. kup): 
Tabela 8. 

Całkowita 
: ż Stosunek gazu | Produkcja ropy do 6B3 | ilość gazu 

0 w baryłkach. stopy kubiczne na baryłkę | tys. stóp kubicznych 

4000 250 1000 
2000 400 800 

- 1000 700 700 700 900 630 
500 >» 1000 500 
300 _. 1300 390 
150 1600 | 240 
100 1800 ZEÓł 180 
50 2400 i 120 
25 3000 - +40 

10 5000 50 

F; ART | 

WMA 

A, Szekódw: pa PÓL 

TRB OT 

Stosunek ilości cyrkulującego gazu w-m* do 
1000 kg. wyprodukowanej ropy, waha się pomiędzy 
100—700 m kub., choć w praktyce zdarzają się wy: 
padki, w których cyfra ta stoi raczej powyżej niż po- 
niżej tych granic. 

Pewne własności fizyczne ropy, jak wiskoza, 
tarcie powierzchniowe 1 własność absorbowania gazu, 
wpływają na straty „prześlizgiwania* i tarcia, Oraz 
różne zużycie medjum. | 

Ciśnienie powietrza będzie zależeć do pewnego 
stopnia od potrzebnej objętości tegoż. Dlatego obli- 
czymy najpierw potrzebną objętość medjum dla wy- 
konania pracy wzmiosu. „ , // : Ab sSR 

Wyjdźmy więc z wzoru na pracę : 

> BĘ: przyczem L= praca wzniosu W kom. Ę 
Q—= produkcja ropy w kg. na dobę, ŚĘ 
n == wysokość wzniosu-w metrach. 

? *) L. L. Brundred, Practical Production of oil by gas lift. Ra 
Oil Weekly. Nov. 1927. WARE aż SĘ Sg 
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Porównajmy teraz pracę wzniosu z pracą wyko- 
naną przez ekspandujący gaz. Wobec dużej ilości 
płynu i mniejwięcej stałej temperatury, praca będzie 
ekspanzją izotermiczną według wzoru 

(0 w | bede 
a podstawiwszy P; — P,. Vz/v:, dostaniemy 

pa (3) WSE Ps w losie Pi/Pa; 
Przyjmijmy Va == 1 m%, zaś Ps — ciśnienie atmo- 

słeryczne w kg/m*, stąd 
| (A). W?” == 10.000 log. e. P 

jako wzór na pracę ekspanzji izotermicznej | m? 
powietrza od ciśnienia P do ciśnienia atmosfery. 

Na podstawie wzoru (4) wykreślona krzywa lo- 
garytmiczna (Rys. 4.) pozwala znaleźć pracę ekspanzji 

35) 
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I | 
| p c iśnienie końcowe kompresji w lim | 

0 © 20 30 40 50 60 70 80 0 
Rys. 4. 

_ Praca potrzebna na kompresję izotermiczną jednege metra 
sześciennego gazu doskonałego od ciśnienia atmosferycznego 

do danego ciśnienia. i 

dla różnych ciśnień kompresji. Praca (k) metrów sześć. 
powietrza | 

L' = W!.k = k.10.000.log e. P 
Z porównania wzoru (1) i (3) wynika 

(6) k=Lt/W! = Q.a/ 10.000 log e.P: 

Na podstawie wzoru (6) i Rys. 4, możemy obli- 
czyć teoretycznie potrzebną ilość medjum dla wyko- 
nania pracy wydobycia Q. kg. ropy (wody), przy 

Wzniosie (n) metrów. Ciśnienie kompresji powinno 
być wyznaczone eksperymentalnie, ponieważ dotych- 
czasowy brak doświadczeń nie pozwolił na ujęcie 
tegoż. W grubem przybliżeniu możemy określić ciśnie- 
nie pracujące 

| P=s--f ft: 
przyczem s — ciśnienie, odpowiadające zatopieniu 
przewodu, 

Ii f! — straty ciśnienia wskutek tarcia przy 
. 

_ doprowadzeniu medjum i odprowadzeniu mieszaniny SAZ0WO-płynnej. 
- Weźmy następujący przykład: 

Produkcja dzienna Q = 10000 kg.. wysokość wzniosu ' 
1000. m, P = 10 kg. wyznaczone eksperymentalnie. Z tabeli znaj- 
dziemy dla P — 10, W = 24000, s : 

Według wzoru (6) k = 10000. 1000/24000 = 420, 838 m*. 
(, / Musimy więc użyć teoretycznie, przy 100% dzielności, 

około: 421 metrów sześc. powietrza, o ciśnieniu 10 kg./cm 
czyli 42, 1 m*'1060 ko: ropy. Przyjąwszy z praktyki 20%, 
dzielności, otrzymamy 6 = 3368 m” czyli 336,8 m*/1000 kg. 
topy. SSE | | | 
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Powyższe obliczenie jest mieścisłe, bo nie- 
uwzględnia bardzo poważnych strat tarcia i prześlizgi- 
wania się powietrza z jednej strony, z drugiej zaś 
strony nie bierze pod uwagę głównego źródła energji, 
jakiem jest złoże i ciśnienie zatopienia oraz produkcja 
gazu, które muszą obniżać zapotrzebowanie medjum 
pracującego. | 

Tak straty, jak i energja naturalna są trudne do 
ujęcia, wobec braku doświadczeń w tym kierunku, 
oraz zmiennych warunków w otworze. Dlatego, określa 
się praktycznie ciśnienie i objętość potrzebnego me- 
djum na podstawie próby, a dzielność mechaniczną 
oznacza się uwzględniając jedynie medjum dostarczone, 
lub też całkowitą ilość gazu cyrkulującego. 

h) Głębokość i procent zatopienia 
przewodu wypływowego. 

Głębokość zatopienia przewodu wypływowego 
w płynie ma duży wpływ na ciśnienie pracujące me- 
djum, ilość produkcji wydobywanej i dzielność me- 
chaniczną. i 

Gdy szyb nie eksploatuje, płyn w otworze ustaw 
Się w poziomie statycznym, odpowiadającym ciśnie- 
niu złoża. Gdy rozpoczniemy eksploatację, poziom 
płynu obniży się i O ile identyczne warunki będą za- 
chowane, pozostanie tak długo, dopóki produkcja 
złoża nie zacznie spadać. Poziom 'ten jest poziomem 
pracującym a jego głębokość możemy pomierzyć, gdy 
na krótki czas przerwiemy dostarczanie powietrza pra- 
cującego. Zauważymy wtenczas, że ciśnienie będzie 
opadać do pewnego minimum, od którego zacznie 
Znowu wzrastać. To minimalne ciśnienie odpowiada 
w przybliżeniu ciśnieniu słupa cieczy ponad dolnym 
końcem przewodu, czyli głębokości zatopienia. 

Jak wiemy, siłą powodującą wypływ, jest różnica 
ciśnień pomiędzy ciśnieniem w rurach, a przewodem 
wypływowyn. Różnica ta może być zwiększoną przez 
podwyższenie ciśnienia pracującego, zwiększenie za- 
topienia, oraz obniżenie ciężaru gatunkowego miesza- 
Niny gazu, powietrza i płynu w przewodzie, przez 
dostarczenie większej ilości powietrza i lepsze .na- 
powietrzenie płynu. 

Przyjmijmy teraz, że poziom płynu w otworze 
obniży się czyli równocześnie zmniejszy się zatopienie, 
wskutek wyczerpywania się złoża. Wówczas* zauwa- 
żymy, że obniży się potrzebne ciśnienie pracujące, 
jednak wzrośnie ilość imedjum potrzebnego, wobec 
zwiększenia wysokości wzniosu. Z wzrostem zaś 
wzniosu wzrastają straty i dzielność spada. 

„ Możemy temu częściowo zaradzić obniżając rurki, 
by osiągnąć tą samą głębokość zatopienia. Wówczas 
ciśnienie . pracujące pozostanie prawie takie same, * 
a zwiększy się jedynie nieznacznie ilość powietrza, 
wskutek zwiększonej wysokości wzniosu i strat tarcia. 

, 

Lepsze pojęcie daje użycie terminu procentu ża- 
topienia czyli głębokości zatopienia w metrach do 
długości przewodu wypływowego (s/m). Procent zaś 
ciektywnego zatopienia, jest to stosunek ciśnienia 
pracującego w metrach -- wysokość zatopienia, do 
długości przewodu, (n -- s/m). Normalnie "mamy do 
czynienia z efektywnym procentem zatopienia. Obni- . 
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żając więc przewód o 50 m. zmniejszamy nieznacznie 
procent efektywnego zatopienia, bo n.p. Z 30% na 28'% 

[gdy n |- s/d = 150 + 150/1000 = 0,80; 
zaś 150 -- 150/1050 = 0,28]. | 

Gdy zaś pracujemy przy obniżonym poziomie 
o 50 m., ciśnienie pracujące będzie w przybliżeniu 
o 5 atm. niższe, a wtenczas procent elektywniego za” 
topienia będzie wynosił tylko 0,20 = 100 + 100/1000. 
Wysokość procentu zatopienia, jest odwrotnie propor- 
cjonalna do zużycia powietrza, jako medjum. Powyższą 
zależność przedstawia rys. 5., ułożony na podstawie 

wznios 
413 wsopniach | | | BRZOZA 

So 02-200) > SRR SZ | ny tio A. 
2 | JŚ | |soo|. la ać Sa | | 
3 6 | 

o2|* Ba A 

Dae 100 
DB —- . 
a; O 1 | 

4 KAD SED: BCE SCAR — ż: I sł 

a | 

proceni zalopienia aa 
RERĘSRZEK 40 50 60 ZO 5 

Rys. 5. 

| Zużycie wolnego powietrza na jeden gallon wody dla róż- 
nych wysokości wzniosu pompowania w zależności od 

procentu zatopienia, 

danych doświadczalnych podanych przez Ingersoll-Rand 
Co. N. Y., dla szybów płytkich, produkujących wodę. 
Nie mogą być one wprost stosowane, jednak w po- 
wyższym wypadku dają jasny obraz powyższej za- 
leżności. | | 

Wysokość zatopienia i wysokość płynu w otworze 
mają do pewnego stopnia wpływ na wielkość pro- 
dukcji. Przy wysokim stanie płynu w otworze, Oraz 
dużej głębokości zatopienia czyli wysokiem ciśnieniu 
pracującem, wzrasta przeciwciśnienie na złoże, które 
obniża dzienną produkcję. Z drugiej znowu strony, 
daje to większe ostateczne wydobycie i najekono- 
miczniejszy sposób wydobywania. Jeżeli więc chodzi 
o maksymalną dzienną produkcję, wskazany jest nizki 
poziom płynu, co powoduje małe zatopienie oraz duże 
zużycie medjum. 

Reasumując powyższe dane powiemy, że procent 
efektywnego zatopienia jest odwrotnie proporcjonalny 
do ilości potrzebnego medjum, zaś wprost proporcjo- 
nalny do ciśnienia i dzielności mechanicznej, w tych. 
samych warunkach. | | 

Często używa się też pojęcia „najlepszego prze- 
_ mysłowego procentu zatopienia”. Praktycznie najlep-- 

szym jest taki procent, który daje koszty produko- 
wania najniższe, oraz najmniejsze zużycie energji; 
wtenczas bowiem ciśnienie jest dobrane do ilości po- > 
trzebnego powietrza i wysokości zatopienia. 

J Dzielmość 1 Siraty mechaniczne. 
__ Dzielnością mechaniczną przy wydobywaniu ropy 

zgęszczonem medjum gazowem tuazywamy stosunek 
mocy dostarczonej przez kompresory, do wykonanej 

; Zeszyt | SĄ 

pracy wzniosu. Bierzemy więc pod uwagę jedynie 
L4 

energję, za którą płacimy, nie uwzględniając energji 
złoża, jak ilości i ciśnienia gazu, Oraz głębokości za- 
topienia przewodu wypływowego. Dla porównania dwii 
szybów nie możemy jednak używać dzielności, w ten 
sposób ujętej, lecz jedynie dzielność całkowitą, w której 
bierzemy też energję naturalną pod uwagę. 

Dzielność mechaniczna omawianej metody, jest 
naogół bardzo nizką. Składają się na to następujące 
straty : | 

1) Straty oporów tarcia dopływającego medjum, 
od kompresorów do głowicy szybowej i z niej dó 
poziomu płynu w otworze. Straty te, mogą być wy- 
znaczone doświadczalnie w swej pierwszej części, na 
powierzchni. Część druga strat ma miejsce w czasie 
przepływu przez przestrzeń pierścieniową pomiędzy 
rurami a przewodem, przy równoczesnem pokonywaniu 
częściowego ciśnienia gazu, musi być pomierzoną dla 
każdego wypadku oddzielnie. 

2) Straty przy przejściu medjum przez przestrzeń 
zatopioną są bardzo nieuchwytne. Również straty tar- 
cia przy przejściu mieszaniny gazowo-płynnej przez 
dolny koniec przewodu, jakoteż straty wskutek mie- 
szania się obu medjów, są narazie całkiem niemożliwe 
do określenia. 

3) Opory ruchu mieszaniny gazowo-płynnej w Cza-. 
LĄ 

sie ruchu w górę, przy równoczeSsnem prześlizgiwaniu 
się medjum pracującego, Ww szczególności w górnej 
partji, nie zostały dotychczas zbadane. 

4) Straty oporów ruchu na powierzchni, od gło- 
wicy szybowej do separatora, zależą od kon- 
strukcji połączeń rusztowania, łuków i odległości 
separatora. | 

5) Przeciwciśnienie separatora i linji odpływowej 
da się wyznaczyć przez pomiar i zmniejszyć, o ile 
warunki ruchu na to pozwalają. 

Straty powyżej wymienione obniżają dzielność 
mechaniczną bardzo znacznie, tak że dla szybów głę- 
bokich wynosi ona od 380 — 500/,, podczas gdy dla 
szybów płytkich osiąga nieraz 60 jo i wyżej. 

"S. F. Shaw oblicza straty dlą szybu głębokiego i 
w pewnym wypadku następująco : | | 

Straty doprowadzenia medjum = 2%, dolńego 
końca przewodu — 100/,, przy ruchu w górę = 509, 
na powierzchni zaś = 209/,, gdy dzielńość wynosi 
180/, (bez uwzględnienia energji złoża). | 

5) Sposoby rozpoczęcia eksploatacji. 
Jeżeli nie eksploatujemy szybu przez pewien 

okres czasu, wówczas płyn w otworze podnosi się do 
pewnej wysokości, na której zatrzymuje się; poziom 
ten jest poziomem statycznym i jest on wyższym od 
poziomu pracującego, który osiągamy w pewnych wa- 
runkach w czasie stałej eksploatacji. By jednak osSią- 
gnąć ten poziom, musimy najpierw zczerpać płyn 
nagromadzony w okresie stójki. 

Sposoby rozpoczęcia eksploatacji mogą być 
następujące : | 

1) Stopniowe zapuszczanie przewodu wypływo- 
wego i okresowa eksploatacja coraz. to głębszych 

horyzontów. i de: | 3 PO 
2) Użycie systemu dysz; umieszczonych stopniowo. 
3) Wysokie ciśnienie kompresora. > 
4) Metoda „rozruchu*. 
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Pierwszy sposób jest najprostszy, lecz nie zawsze 
praktyczny, a niemożliwy do użycia tam, gdzie płyn 
zbyt szybko do otworu napływa. Zczerpywanie płynu 
może odbywać się zapomocą tłoka lub zgęszczonego 

"medjum. 
——— Sposób drugi, polega na umie- 

— "N. Szczeniu szeregu dysz lub wentyli sprę- 
1 Y żynowych, w pewnych odstępach „od 

| dolnego końca przewodu. Medjum 
I pracujące dostaje się do przewodu wy- 
Ne pływowego, początkowo przez pierw- 
NJ szą dyszę lub wentyl poniżej: poziomu 

"Nti eksploatuje go. Po zczerpaniu tegoż, 
N* wskutek różnicy ciśnień pomiędzy ru- 
A rami a przewodem, otwiera się na- 

| NJ stępny wentyl, a medjum wchodzi do 
N przewodu i eksploatuje płyrm do po- 
A ziomu następnej dyszy. Dysze lub 
NN. wentyle muszą być umieszczone Od- 
N5 powiednio do ciśnienia, a przekrój po- 

| 4 winien być dostosowany do produkcji 
z TOpy. Sposób ten, w zasadzie dobry 

| natrałia na pewne trudności przy dłuż- 
N. szym okresie pracy wskutek nieszczel- 

| N ności i zużycia wentyli. Może on 
> N być też stosowany do eksploatacji 

> SR ciągłej, szczególniej, gdy dysponujemy 
jedynie małem ciśnieniem kompresora. 
Rys. 6. przedstawia system stopniowy 
Taylora dla rozpoczęcia produkcji i cią- 

Rys. 6. Dysza z wen: 
tylem stopniowego 
systemu Taylora. 
a) specjalna mufa głej eksploatacji. 

łącznikowa ; Rze pozycja kulki wentyla: Użycie wysokiego ciśnie- 
| dolna nia, które zazwyczaj jest przeszło dwa c) górna 

razy tak wielkie, jak ciśnienie pracu- 
jące, wymaga specjalnych kompresorów i jest wobec 
tego kosztowne. Sposób ten bywa stosowany dla 
szybów płytkich, rzadziej dla głębokich. 

> RRCtoda rozruchi jest najpraktyczniejszą 
I najczęsciej stosowaną, choć posiada też swoje słabe 
Strony. Nie wymaga ona specjalnych urządzeń ani 
kompresorów, lecz jedynie odpowiednich połączeń na 
głowicy rur i odpowiedniego rusztowania dla połączeń. 

i$nienie stosowane jest zwyczajnie ciśnieniem pra- 
cującem lub jedynie nieco wyższem od tegoż. Sposób 
en, polega na rozkołysaniu płynu wskutek zmiany 

kierunku impulsów, przy równoczesnem „napowietrza- 
mu” płynu. Gdy rozkołysany płyn osiągnie odpo- 
wiednio wysoki poziom. przez nagłe obniżenie ciśnienia 
w przewodzie wypływowym, powodujemy jego ruch 
w tym kierunku i wypływ na powierzchnię. Praktycznie 
osiągamy ten cel, stosując przez pewien czas ciśnie- 

M RZEM Z NIETOWY:. 

„nie na płyn w rurkach i w przewodzie wypływowym, 
- (Rys. 7.) Pod naciskiem ciśnienia, płyn może częściowo 

| coinąć się w złoże, przez co 
| a_ osiągnąć możemy niższy poziom. 
4 b (1). Wtenczas zamykamy dopływ 

SEE sprężonego medjum do przewodu 
| c wypływowego, a skierowujemy 

3 całą ilość gazu w rury, przy 
równoczesnem nagłem zmniej- 
szeniu ciśnienia w przewodzie 
wypływowym, (2). Wskutek tego 
płyn wpływa z rur do przewodu, 
obniżając w nich tem samem po- 
ziom płynu, a osiągając wysoki 
poziom (2), lub wypływ przez 
przewód. O ile to nie nastąpi, 
należy działanie powtórzyć, wy- 
wołując odwrotnie ciśnienie w rur- 
kach (3), przy równoczesnem na- 
głem zmniejszeniu ciśnienia w ru- 
rach; potem zaś znowu przeciw- 
mie, (4) aż do uzyskania wypływu. 
Dzięki ruchowi kołysania przy 

E równoczesnem „napowietrzaniu* 
| i powtórzeniu powyższej manipu- 

lacji, rezultat bywa zazwyczaj 
osiągnięty. Jak doświadczenie 
wskazuje, tam, gdzie przy użyciu 
wysokiego ciśnienia, (80 atm.) 
w ciągu 48 godziu, nie spowo- 
dowano wypływu, metoda „roz- 
ruchu* dała rezultat. pozytywny - 
w ciągu dwu godzin, prizy uży- 
ciu jedynie 14 atm. *) Wydaje 
się być zrozumiałem, że ciśnienie 
złoża bierze udział pracy w tym 
wypadku. | 

Należy tu jednak przestrzec, przed stosowaniem 
równoczesnego ciśnienia w rurach i przewodzie, o ile 
szyb posiada duży procent parafiny lub osadów. W tym 
wypadku powinno być stosowane ciśnienie jednokie- 
runkowe. Równocześnie należy zwrócić iwagę, czy 
rury są dość wytrzymałe na nagłą zmianę ciśnienia; 
1 czy niema niebezpieczeństwa zgniecenia rur lub wy- 
wołania zasypu w miękkich pokładach. Z chwilą, gdy 
wypływ się rozpocznie należy zwrócić baczną uwagę 
na kontrolę ciśnienia i ilość dostarczanego medjum, 
które warunkują ciągłość i efekt eksploatacji. 

Gz rd di 
3) L. L. Brundred. Oil Weekly. November, 1927, 

sę (2) 

ae 
© Nh 

stan płynu w olworze 

Rys a Rozpoczęcie eksplo= 
atacji przy pomocy sprężonego 
medjum gazowego metodą roz= 
ruchu. Poziom płynu w otwo= 
rze w zależności od kierunku 
i rodzaju ciśnienia. 
Kierunek i rodzaj ciśnienia : 

a) rozruchu 1, 3, 
b) atmosfery 2, 4, 
c) rozruchu 1, 2, 4, 
d) atmosfery 3. 

Obchód ku czci Ignacego Łukasiewicza 
w Borysławiu 

Dnia 16 bm. odbył się w Borysławiu (staraniem 
miejscowego Komitetu) uroczysty obchód ku_ czci 
Ignacego Łukasiewicza. Po uroczystem nabożeństwie 
w kościele rzym. kat. na Wolance odbyła się w sali 
„Sokoła Akademja przy udziale licznie zgroma- 
dzonej publiczności ze wszystkich ster. 

Zebranych powitał imieniem Komitetu Uczcze- 
nia [. Łukasiewicza w Borysławiu, inż. M. Wyszyń- 
ski, zast. przew. Stow. Pol. Inż. Przem. Naft., poczem 
chór T. Śp. „Echo* pod batutą p. Borczyka odśpie- 
wał „Gaude Mater i Maszyńskiego „Dwie dole". 

' pujące: przemówienie: 
Następnie inż. W. J. Piotrowski wygłosił nastę- 

Przemówienie inż. w.J. Piotrowskiego 

Szanowni Słuchacze! | 
Rok 1928 i dla nas natciarzy jest jubileuszo- 

wym. Obchodzimy 75-letnią rocznicę powstania pol- 
skiego przemysłu naitowego w osobie jego twórcy 
Ignacego Łukasiewicza. i AC: 

Jak mało jesto łukasiewiczu wiado- 
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mem, nietylko na szerokim świecie, ale 
i wśród nas nafciarzy! 

Człówiek, który potęgą swego genjuszu i nie- 
znaną jak na Polaka wytrwałością przemysł naltowy 
stworzył i wskazał mu drogi rozwoju, że tak po- 
wiemy — już na drugi dzień po Śmierci zapomnianym 
został. Jest rzeczą charakterystyczną dla naszego. 
narodu, że żyjemy tylko hasłami chwili, zapominając 
nażajuttz o tem, co postanowiliśmy wczoraj. lo 
też wczorajszych wielkich dziś sobie lekceważymy, 
ażeby jutro o nich zapomnieć. 

A przecież naród nie może nie mieć wielkich, 
czy niemi są wojownicy, poeci, uczeni, czy wyna- . 
lazcy. Każdy naród mieć ich musi i czcić ich winien, 
bo czcząc ich, czci swoją przeszłość, czci siebie — 
czci swój genjusz narodowy. O wartości narodu sta- 
nowi ta ilość dóbr kulturalnych, którą naród ten 
dodał do ogólnej skarbnicy kultury świata. Widzimy, 
że narody nawet bardzo nieliczne, dzięki swym ge 
njuszom tyle dóbr ogólno-ludzkich wniosły do do- 
robku ludzkości, że wyżej są cenione ponad narody 
wielomiljońowe. Mała Szwecja, Danja, czy Holan- 
dja w ten sposób więcej zasłużyła się ludzkości, 
jak wielomiljonowe państwa Wschodu. To też każdy 
naród winien czcić pamięć tych jednostek z pośród 
siebie, które dzięki swemu genjuszowi odkryły nowe 
dziedziny wiedzy, sztuki czy techniki. 

[ właśnie człowiekiem któremu należy się trwała 
pamięć i wdzięczność Ojczyzny jest ignacy Łuka- 
siewicz. Skromny chemik-farmaceuta potęgą swego 
umysłu przewidział, że przyniesiona mu przez pro- 
pinatora Schreinera z Drohobycza próbka oleju 

_ skalnego jest surowcem, którego wartość jest wprost 
nieoceniona. | | 

Czy mamy prawo nazwać łukasiewi- 
"cza faktycznym twórcą polskiego prze- 

mysłu naftowego? | 
Przecież olej skalny zaanym był na ziemiach pol- 

"skich od XVI wieku. Znanem było od wieków, że 
olej skalny pali się. Wiadomem było różnym ludom, 
że olej skalny można destylować i otrzymać z niego 
jaśniejszy płyn. Miasto: Drohobycz posiadało od 

"XVI. w. przywilej oświetlenia olejem skalnym, a 
w roku 1810 kontrolor salin. Józef Hecker destylował 
w Modryczu koło Truskawca olej skalny i otrzyma- 
ną naftą oświetlał w 1816 r. koszary w Samborze. 

O tych wszystkich próbach zapomniano jednak 
wkrótce. Miejscowa ludność nie przechowała na- 
wet w tradycji tego oświetlenia olejem skalnym. 

Znane są w historji podobne zagubienia metod Iia- 
brykacji 

szkło, hartowanie stali wynaleziono dwukrotnie, 
Tak sprawy stały do roku 1855, w którym Łu- 

kasiewicz zajął się destylacją ropy naftowej. W owym 
to roku, po pełnych przygód przejściach: życiowych, 
30-letni magister farmacji osiadł we Lwowie jako 
prowizor w aptece Mikolasza i tutaj rozpoczął pier- 
wsze doświadczenia nad destylacją oleju skalnego. 

(... Doświadczenia te przeprowadza wspólnie z prowi- 
zorem Janem Zechem, badając ropę z Peczeniżyna, 

Starej Soli i Borysławia. Nieznane są nam bliżej 
żadne szczegóły prac Łukasiewicza. Niestety wszyst- 
kie pamiątki po Łukasiewiczu zaginęły bezpowrotnie. 
Badania swoje prowadził zupełnie oryginalnie i Sa- . 
modzielnie; nie znał bowiem prób Heckera. Doświad- 

| czenia laborytoryjne starał się przeprowadzić Łuka- 

szowice pierwszą destylację 

_ wspomnę tylko, że proch strzelniczy, 

siewicz jak najszybciej w skali technicznej. A że 
do zdumiewających wyników na owe czasy doszedł 
dowodzi Wystawa Krajowa w roku 1877 we Lwo- 
wie, gdzie z rafinerji Łukasiewicza wystawiono pra- 
wie wszystkie produkty, które można otrzymać z ro- 
py. Łukasiewicz jak podaje „„Czas* z tego roku, wy- 
stawił na tej Wystawie „benzynę, naitę saloaową 
czystą i prawie bez odoru, oleje niebieskie, zielone, 
łuski parafinowe, a wreszcie parafinę i wyroby z niej 
pochodzące''. | 

W pracy swej Łukasiewicz od razu stanął na 
wyżynach. Jest on typem człowieka, który stwarza 
gotową ideę, rozwijając ją Z biegiem czasu. i 

Trzy cechy charakterystyczne zeszły się w Spo- 
sób jedyny w Łukasiewiczu — wynalazca, prze- 
mysłowiec i obywatel patrjota. 

Jako wynalazca potrafił on z otrzymanego Su- 
rowca wytworzyć takie produkty, które przedtem nie 
znano i nie umiano otrzymać. Nauczył on nas, jak 
olej skalny przerabiać należy, aby otrzymać pro- 
dukty cenne. Znalazszy sposób otrzymania i rafi-- 
nowania nafty świetlnej, pracuje, aby: skonstruować 
dla niej taką lampę, w której najlepiej świecić się 
będzie. Pracę doprowadził do wyniku pomyślnego, 
konstruując wspólnie z blacharzem Bratkowskim lam- 
pę, która daje pełne gwarancje bezpieczeństwa. Lam- 
pę tę fabrycznie produkuje firma Dittmara we Wie- 
dniu, a różni się ona od dzisiejszych tem, że za- 
miast szkła posiadała cylinder z miki. >. 

Szpital Powszechny we. Lwowie wprowadza 
w 1853 r. oświetlenie naftowe lampami i naftą Łu- 
kasiewicza. I ten dzień oświetlenia naftą — dzień 
31. lipca 1853 roku jest dniem epokowym nie tylko 
dla Lwowa, ale dla całego świata. adna) 

W Ameryce pierwsza nafta i pierwsze lampy 
okazały się w handlu w roku 1858, a pierwsza 
naita amerykańska pojawiła się w Europie w 1862 
roku. - ! 

Czem jest dobre, tanie i bezpieczne światło dla 
ludzkości nie mamy potrzeby wspominać. Wiemy, że 
do tak wspaniałego rozwoju kultury i cywilizacji wie-- 
ku XIX. w głównej mierze przyczyniła się lampa. 

Łukasiewicz wynalazca staje się z kolei prze-- 
mysłowcem. W poszukiwaniu za surowcem pIrze- 
nosi się ze Lwowa do [asła i zakłada we wsi Ula- 

I tutaj rozpoczyna się nowy okres twórczości Łuka- 
siewicza. Wie już on, w jaki sposób należy ropę 
przerabiać i teraz całą energję swoją poświęca zdo- 
byciu jak największej ilości surowca. Zawiązuje spół- 
kę z obywatelami ziemskimi Tytusem Trzecieskim 
z Polanki pod Krosnem i Karolem Klobassą ze Zrę- 
cina i rozpoczynają wspólnie poszukiwać za ropą. 

We wsi Polance natrafiono też szczęśliwie na 
obłite źródło ropy w głębokości kilkudziesięciu me- 
trów. Prymitywne były te, jak podówczas nazy- 
wano „kopalnie nafty'. Były to studnie dochodzące 
do kilkudziesięciu metrów głębokości, których brze- 
gi cembrowano deskami i belkami. Łukasiewicz zda- 
wał sobie dokładnie sprawę z prymitywności tego. 
sposobu wydobywania ropy, połączonego z niebez- 
pieczeństwem dla zajętych ludzi. Wprowadził więc 
wentylatory dla usuwania gazów, a dowiedziawszy © 
się, że w Ameryce wprowadzają zamiast łopaty Świ-- 
der, wysyła swego współpracownika Jabłońskiego 
tam, aby nauczył się nowych metod pracy. To też 
Łukasiewiczowi w pierwszym rzędzie przysługuje za- 

topy na większą skalę. - 
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sługa wyszkolenia pierwszych techników wiertni- 
czych. 

W ratinerji swojej, którą stale powiększa i ulep- 
sza przerabia coraz większe ilości ropy, a wytwór- 
czość rafinerji pozwala mu pokryć całe zapotrze- 
bowanie nafty dla Kolei Karola Ludwika. To powo- 
dzenie Łukasiewicza zachęca coraz więcej ludzi —- 
z jednej strony na poszukiwanie nowych źródeł ro- 
ponośnych — z drugiej strony do budowy rafinerji 
Bkpze w 13.dat (1. 1806), od założenia pierwszej 
ratinerji górnictwo naftowe i ralinerje dały ogrom- 
uy na owe czasy obrót około 3 miljonów dolarów. 

Łukasiewicz jest więc twórcą polskiego prze- 
mysłu naitowego w całem tego słowa znaczeniu. Na- 
uczył nas ropę przerabiać, pierwszy na skalę fabry- 
czną destylował ropę, pierwszy zajął się racjonalnem 
wiertnictwem za ropą. 

Z materjalnem powodzeniem Łukasiewicza wzra- 
stąło jego zainteresowanie sprawami publicznemi, 
Cały wolny czas swój. od zajęć zawodowych poświęca 
pracy publicznej na terenie sejmu krajowego oraz 
powiatu krośnieńskiego. I o tej jego pracy i dobro- 
czynności zachowało się w pamięci znacznie więcej, 
Niż © wynalazcy I twórcy przemysłu naltowego. 

_ Fakim jest w krótkim zarysie obraz pracy tego 
wielkiego męża. Dlaczego o nim tak mało wiemy 

l pamięć o jego dziele życia ginie, jest rzeczą nie- 
zrozumiałą, a przecież stworzył on ogromny prze- 
imysł rodzimy, dał zarobek tysięcznej rzeszy pra-. 
cowników. | 

"5, 5Na-nas, jako tych, którym Łukasiewicz stworzył 
dziedzinę pracy w pierwszym rzędzie spada zadanie 
niedopuścić, aby pamięć o nim zaginęła. 

„Jak dowiadujemy się z 
kim rozgłosem budowa pomnika Łukasiewicza 
w Krośnie we wrześniu br. z braku tunduszów utknę- 
ła na martwym punkcie. — jest więc naszym obo- 
wiązkiem złożyć jak najszybciej odpowiedni tundusz 
na ukończenie tego pomnika. 
-__ Najpiękniej uczcilibyśmy Łukasiewicza, gdyby 
przeprowadzić w czyn uchwałę kongresu naftowe- 
Bo w Przemyślu z roku 1882, która brzmi nastę - 
pująco: i | Ę 

Kroni 

NAFTOWY« so ODEON 

prasy, rozpoczęta z ta- 
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„Ze składek utworzona zostanie lundacja z ka- 
pitałem zł. 1.200, którego odsetki użyte zostaną na 
wybicie medali z popiersiem Łukasiewicza i rozdane 
będą tym, którzy ulepszeniami i wynalazkami na polu 
technicznem, górniczem i chemicznem przyczynią się 
do rozwoju przemysłu naftowego. 

W . podobny sposób uczcili Niemcy Liebiga, 
Francuzi Lavoisier'ń, a Anglicy Dave'go. 

Przeprowadźmy w czyn tą myśl, a godnie uczci- 
iny pamięć Łukasiewicza, twórcy przemysłu nafto- 
wego, który ze wszech miar zasłużył się swemu na- 
rodowi. | 

Następnie inż. W. Piotrowski 
pujące przemówienie: 

Następnie przemawiali dyr. C. Załuski imieniem 
Izby Pracodawców w Borysławiu, p. Michalewski 
imieniem Związku Techników Wiertniczych i Nafto- 
wych i mag. M. Huettner imieniem Zrzeszeń apte- 
karskich. i 

W dalszym ciągu programu kwartet skrzypcowy, 
złożony z PP, E, Kehlhofera, W. Kneblocha, M. 
Schliisselberga i A. Irnobramskiego, odegrał an- 
dante z kwartetu: „Dziewczę i śmierć" F, Schuberta 
i menuet z kwartetu: „Taniec czarownic L. Heydne 
a chór „Echa' odśpiewał „Sztandary w Kremlu" 
i „Pieśń góralską" Lehmana. 

Produkcje obydwu zespołów stały na bardzo 
wysokim poziomie artystycznym i były nagrodzone 
hucznemi oklaskami. R 

Wniosek inż. W. Piotrowskiego został złożony 
ua tęce prezydjum Komitetu Uczczenia I. Łukasie- 
wicza i będzie na najbliższem posiedzeniu rozpa- 
trzonym. | | 

W skład Kom. Ucz. 1. Łukasiewicza w Borysła- 
wiu wchodzą: Okr. Urząd Gór. w Drohobyczu, Izba 
Prac. w Borysławiu, Stow. Pol. Inż. P. N., Związek 
Górn. w Polsce Odd. Borysław, Związek Pol. Techn. 
Wiertniczych i Naft., Związek Wiertaczy, Związek 
Zawod. Prac. Umysłowych Przem. Naft. 

——00 -- — 

wygłosił nastę- 

Odznaczenia w przemyśle naftowym. W „Mo- 
nitorze Polskim" z dnia 30. XI. 1928 r. Nr. 211 
ogłoszone zostało odznaczenie „Złotym Krzyżem Za- 
Sługi pp. Franciszka Szeligi-Żychlińskiego, proku- 
renta Galicyjskiego Karpackiego Naitowego Towa- 
rzystwa Akcyjnego i Józefa Borowicza, dyrektora 
ratinerji nafty „Dros* w Drohobyczu, obu za za. 
sługi w dziedzinie przemysłu naftowego oraz na 
polu pracy społecznej. | 

Wnioski na odznaczenie tych pracowników prze- 
mysłu naftowego postawiło Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu z okazji upływającej w bieżącym roku 
30-letniej rocznicy pracy obu tych panów w jednej 

1 tej samej Firmie. > | s 0 
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Podziękowanie. Komitet Uczczenia I. Łukasie- 
wicza składa WP. prezesowi Wójtowiczowi, dyry-- 

-' przybyło wiele osób, 

gentowi Borczykowi, i wszystkim członkom chóru 
F>=Sp „Echo w Drohobyczu, tudzież WP. FE. 
Kehlhoferowi, W. Kneblochowi, M. Schliisselbergo- 
wi i A. Trnobramskiemu jako współwykonawcom 
kwartetu skrzypcowego najserdeczniejsze podzięko- 
wanie za artystycznie wykonane produkcje wokalne 
1 muzyczne na Akademji ku czci L Łukasiewicza 
w Borysławiu w dniu 16 grudnia 1928 r. 

BDO 
Dnia 13. grudnia b. r. o godź. 19. powtórzył 

p. inż. Tadeusz Reguła swój Odczyt ze Zjazdu Nafto- 
wego w Jaśle pod tyt.: „Gospodarka Gazowa w Świe- 
tle elektryfikacji przemysłu naftowego”. Na odczyt 

tak członków Stowarzyszenia 
jakoteż i gości. | ! | ; 
__. Relerent poruszył sprawę rezultatów osiągnię- 

tych w ostątnich latach w dziedzinie. gospodarki 



opałowej, oraz zwiększenia dzielności maszyn paro- 
wych, używanych w zagłębiu borysławskiem. Po- 
równując popęd parowy z elektrycznym — przed- 
stawił stosunek kosztów urządzenia parowegc 
wraz z motorami gazowemit dla ruchu tłoczniowego 
-- do napędu prądem elektrycznym. - i 

Z zestawienia tego wynikało, że przemysł nalto- 
wy odniósłby znaczne korzyści i oszczędności przez 
elektryfikację, — jednak wedle wywodów prelegenta 
na przeszkodzie stoi wysoka cena prądu, oraz kwestja 
celowego zużytkowania nadmiaru gazu. Nadmiar 
ten możnaby częściowo zużyć do wytwarzania prądu 
elektrycznego, wysyłając go 1 poza zagłębie bo- 
rysławskie, częściowo zaś przez przeróbkę na bardziej 
wartościowe przetwory chemiczne, jak sadza, wo- 
dór, alkohol metylowy i inne. 

W bardzo ożywionej dyskusji przeszło dwie go- 
dziny trwającej, zabierali głos pp.: Boj, Altenberg, 
Żeleski, Wyszyński, Chobot, Mazanek, Moszyński, 
Tabaczyński, Kahl, Herz, Smagowicz oraz teterent. 

Ogólnie stwierdzono, iż szybszemu postępowi 
elektrytikacji przeszkadza za wysoka, jak na stosunki 
borysławskie, cena prądu, i brak odpowiedniej ce- 
lowej polityki sprzedaży prądu. Celem zwiększenia 
zużycia prądu powinne przedsiębiorstwa, wytwa- 

rzające prąd obniżyć jego ceny, co wpłynie ną 
wzrost konsumcji, oraz na zelektryfikowanie a tem 
samem usprawnienie przemysłu przez potanienie 

kosztów napędu. 
| —-—00—— 
Dnia 19. ub. m. o godz. 19-tej odbył się w lokalu 

Stow. Polsk. Inż. odczyt p. inż. W. Klimkiewicza 
p. t« „Wrażenia z dwuletniego pobytu na terenach 
Texas i Louisiana przy licznym udziale członków 
Stowarzyszenia i Gości. 

Referent przedstawił zebranym ostatnie zdobycze 
techniki w przemyśle amerykańskim. Po odczycie 
rozwinęła się ożywiona dyskusja, w której zapy-: 
tywano prelegenta o różne problemy tak z samej 
techniki jak i administracji w przemyśle amerykań- 
skim. — Obszerniejsze sprawozdanie z odczytu po- 
damy w jednym z następnych zeszytów. 

————0)0—— 

| Uruchomienie nowych szybów. Ostatnio urucho- 
miono dwa nowe szyby, a mianowicie: „Ratoczyn* 
Nr. XXVIII firmy Limanowa, „Standard Nr. 
XXV firmy Małopolska. i | 

zo ——00—— 
-_ Biuro Badań Czasu i Ruchów założone zostało 

przy Stow. Pol. Inż. Przem. Nat. Biuro ma na celu 
usuwanie marnotrawstwa czasu i energji by spełnić 
— jako takie rolę organu doradczego przedsiębiorstw 
naftowych. 

Badania przeprowadza biuro na zamówienia tak 
na poszczególne czynności, jak n. p.: zapuszczanie, 
łyżkowanie, tłokowanie, rurowanie it bodak (ma 
całość pewnej grupy n. p. roboty szybowe itp. 

| W zakres badań biura wchodzą roboty: I) 
szybowe; 2) kuzienne; 3) warsztatowe; 4) monta- 
żowe; 5) budowlane. 
Cel badań: | 

1) skrócenie czasu na roboty, a przez to obni- 
żenie kosztów produkcji; 

> PRZEMISEONARNO KH > 8 Zeszyt | 
2) racjonalizacja i normalizacja sposobów wy- 

konywania pracy. 
Zzadafłla bLWEA: 

I) Studja nad czasem wszelkich robót ręcznych. 
Il) Studja nad czasem biegu maszyn. 

Ad I) Studja nad czasem ręcznym przeprowadza 
się na miejscu pracy w ten sposób, że: 

1) spisuje przebieg pracy z zastosowaniem 
wszystkich warunków wykonania; 

2) dzieli czynności na najprostsze elementy, tb 
operacje i wykony oraz ruchy i chwyty; 

3) oddzielnie mierzy i bada każdy z tych ele- 
mentów. 

A d. Il) Oblicza szybkości dla każdej maszyny i wska- 
zuje najwłaściwsze chyżości ich biegu. | 

Dane zebrane przez pomiary analizuje, wyka- 
zując wady i braki w pracy ze szczególnem uwzglę- 
dnieniem przerw w pracy, podając ich powody, 
a przez to możność zapobiegania im w przyszłości. 

Z danych pomiarowych oblicza czasy średnie 
i wzorcowe badanych czynności, oraz określa wzor- 
cowe sposoby pracowania. i 

W. szczególności przy przeprowadzeniu studjów 
nad czasem i ruchami bierze pod uwagę następu- 
jące czynniki: 

a) Przy badaniu maszyn zastanawia się w jaki. 
sposób podnieść wydajność pracy, bardziej ją 
automatyzować, zwiększyć ich szybkość i cał- 
kowicie obciążyć. 

b) Przy studjach narzędzi 1 przyrządów stara się 
skonstatować: 
1) czy sąw dobrym i odpowiednim stanie; 
2) czy nie powodują zbytecznego zmęczenia; - 
3) czy są pod ręką tak, aby je można ująć 

bez straty czasu; 
4) czy mają stałe miejsca przechowania. 

c) Badając ruchy dąży do wykazania, jak pra- 
cować najmniejszym nakładem energji z naj- 
mniejszym wysiłkiem przez: 
1) stwierdzenie, które ruchy są najbardziej 

celowe (ruchy wzorcowe); | | 
2) usunięcie ruchów zbytecznych, dzięki zmia- 

nie otoczenia, posługiwanie się odpowie- 
dniejszemi narzędziami itp. 

d) Przeprowadzając studja nad pracownikami — 
bada: 1) sprawność; 2) wprawę; 3) wiek; 4) 

zmęczenie. | | e) Z warunków otoczenia bada wpływ na wy- 
' dajność: 1) temperatury; 2) stanu podłogi; 3) 

warunków atmosierycznych ; 4) pory dnia iroku. 
f) Analizując przerwy w pracy — zwraca uwa- 

gę na następujące przyczyny przerw: 1) zły 
stan urządzeń (maszyn i narzędzi); 2) brak 
narzędzi; 3) szukanie narzędzi; 4) chodzenie 
za narzędziami; 5) nieumiejętność wykonywa- 
nia; 6) ociąganie się; T) brak energji; 8) zmę- 
czenie. Sm A 

Otrzymany przez przedsiębiorstwa taki materjał 
w postaci wykresów, tablic i rysunków — służyć ma 
do usprawnienia badanych czynności. 

Badania chronometrażowe przeprowadza na 
miejscu inżynier — obserwator. 
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Żeszyt 1 sj 

Poradnik Zawodowy. 

Zgodnie z naszą zapowiedzią, zamieszczoną 
w poprzednim numerze „Przemys!u Naftowego" otwie- 
ramy niniejszy dział, w którym zamieszczać będziemy 
dyskusję nad zagadnieniami praktycznemi z wszelkich 
dziedzin pracy w przemyśle naftowym. Na skutek 
naszej odezwy otrzymaliśmy już pierwsze żapytania 
* Srona czytelników, które dzisiaj zamieszczamy. Na- 

esłane pytania zaopatrywać będziemy w numery po- 

rządkowe, na które prosimy powoływać się przy odpo- 
wiedziach względnie dyskusji. | 

REDAKCJA 
Pytanie 1: Jak ma wyglądać dobre palenisko 

gazowe do grzania Świdrów na kopalni ? 1 
Pytanie 2: W jakich warunkach stosować 

można wysoką próżnię w otworach wiertniczych. 
J. R. 

Mechaniczna Stacja Doświadczalna. 

Stan kwestiji materjałowej w przemyśle naftowym z końcem 1928 r. 
Rok 1928 w kwestji materjałowej w przemyśle 

naftowym charakteryzuje się ogólnem polepszeniem 
jakości używanych materjałów oraz przejściem w znacz- 
nej mierze na materjały krajowe. Do tego ostatniego 
Przyczyniło się wzrastające w przemyśle naftowym 
przekonanie, że materjały krajowe co do jakości do- 
równują materjałom zagranicznym. 

Ilości materjałów skonsumowanych przez prze- 
mysł ulegają w poszczególnych miesiącach u. r. 
znacznym wahaniom, zależnie od przesunięć gospo- 
darczych w przemyśle i natężenia ruchu wiertniczego 
| eksploatacyjnego. Naogół w stosunku do roku 1997 
daje się zauważyć pewien spadek konsumpcji mater- 
jałów wynikający częściowo ze zmniejszonego ruchu, 
częściowo z racjonalizacji zużycia materjałów. 

Przejdźmy po koleji poszczególne ważniejsze 
grupy. | Só 

Rury wiertnicze wykazują znaczne po- 
lepszenie tak co do jakości materjału, jak i samego 
wykonania. Trudności z gwintami jakie mieliśmy z po- 
czątkiem 1928 r. zostały zredukowane do minimum. 
Podobnie przedstawia się Sprawa z zgnieceniami rur. 
do czego przyczyniło się zastosowanie materjału 
o. większej wytrzymałości (60 — 70 kg/mm*) w po- 
równaniu do poprzedniej (55 — 65 kg/m?) przy ru- 
rach bez szwu. Należy ponadto mieć nadzieję, że 
w ciągu nadchodzącego roku przejdziemy i w wię- 
kszych dymenzjach na rury bez szwu, tak, że w krót- 
kim czasie przemysł naftowy będzie przy nowych 
zamówieniach otrzymywał wyłącznie rury stalowe bez 
SZWU, O wysokiej wytrzymałości. i 

Normalizacja rur wiertniczych postąpiła o tyle, 
że rury są już od roku wykonywane wedle warunków 
znormalizowanych. Należy przypuścić. że w. krótkim 
czasie zostanie przyjęta ostatecznie i normalizacja za- 
sadniczych wymiarów rur wiertniczych co mimo po- 
czątkowych trudności przysporzy przemysłowi nafto- 
wemu ogromne korzyści w przyszłości. Należy zazna- 
czyć, że za granicą normalizacja rur wiertniczych 
postępuje w bardzo szybkiem tempie. W szczególności 
Przyjmują się normy A. P. I. (American Petroleum 
Institute). | 

Całkow ite zapotrzebowanie rur wiertniczych zo- 
stało pokryte wewnątrz kraju. 

Żerdzie wiertnicze. Prawie wszystkie wy- 
twórnie przy dostawie żerdzi wiertniczych ze stali 
węglistej przeszły na materjał jakościowy charaktery- 
żujące się następującemi danemi: 
Skład chemiczny: węgiel 0,10 — GLOS 

iosfor i siarka 0,01 — 0,0257. 
krzem (około). 02%: 

Przy wytrzymałości na rozciąganie R, około 
40 kg/mm? i wydłużeniu procentowem Ao ponad 30%. 

Cyfra jakościowa (iloczyn R, x Av) przekracza 
z reguły przepisaną w normach (1150) dochodząc 
do 1400 a nawet wyżej co należy w związku z wyżej 
przytoczonemi danymi uważać za rezultat bardzo 
dodatni. | 

Podobnie przedstawia się Sprawa z materjałem 
na końce żerdzi wiertniczych. Z poprzednio używa- 
nych handlowych gatunków, przysparzających szereg 
poważnych kłopotów w ruchu, zaczynamy coraz czę- 
ściej używać materjału jakościowego o własnościach 
zbliżonych do wyżej przytoczonych własności mater- - 
jału żerdzi wiertniczych. 

Nie od rzeczy będzie jednak zaznaczyć, że uży- 
cie materjału jakościowego o zawartości krzemu do 
0,2%, z innych względów korzystne ma w pewnych 
warunkach swoje ujemne cechy. Okazuje się, że tam 
gdzie szwankuje staranność w wykonaniu spawek, 
materjał ten ulega łałwo przegraniu, co przyśpiesza 
powstawanie złomów powolnych na przejściu ze 
spawki w caliznę żerdzi. Również wiażliwym okazuje 
się powyższy materjał na wspomnianem przejściu na 
wszelkie chociażby bardzo nieznaczne zjawiska zgniotu. 
o które zresztą tak łatwo przy niestarannem wykona- 
niu połączenia. Tam gdzie warunki pracy dolnych żer- 
dzi są specjalnie ciężkie i gdzie zachodzą silne 
uderzenia, wyboczenia i zginanie, tam doświadczenie 
wykazuje, że żerdzie o niższej zawartości węgla wyko- 
nane z materjału niekrzemowanego są więcej odporne 
na powstawanie złomów powolnych w charaktery- 
stycznem przejściu żerdzi. | 

Za dodatni objaw należy uważać próby z zasto- 
Sowaniem żerdzi wykonanych ze stali chromoniklowej, 
Brak co prawda szerszych danych nie pozwala na 
zdecydowane wypowiedzenie się w tej sprawie, należy 
być jednak raczej optymistą. | 

Żerdzie z elektrycznie spawnemi końcami prze- 
szły w u. r. swój próbny okres. Wykonuje się je ze 
stali o zawartości do 2,007, niklu. Same żerdzie Są 
termicznie ulepszane. Jako ujemną cechę poza samą 
przypadkowością w dobroci wykonania spawki należy 

Jako zasadnicze wskazania dalszej racjonalizacji 
kwestji żerdziowej byłoby w pierwszym rzędzie zwró- 
cenie uwagi na wykonywanie spawek, następnie przy 
żerdziach ze stali węglistej zwrócenie uwagi na wy- 
bór jednego z powyżej przytoczonych dwu gatunków 



materjału, zależnie od warunków pracy, wreszcie kon- 
tynuowanie prób z żerdziami ze stali specjalnych 
również przy zwróceniu uwagi na staranność i sposób 

_ wykonywania połączeń. Nie ulega wątpliwości, że 
spawki mogą być wykonane staranniej i więcej fa- 
chowo w większym warsztacie jak na kopalni, spe- 
cjalnie, jeżeli chodzi o materjały jakościowe. 

Zapotrzebowanie żerdzi wiertniczych zostało nie- 
mal wyłącznie pokryte w kraju. 

Stale świdrowe, nożycowe .1 k o n- 
strukcyjne przysparzają jak dotychczas najwięcej. | 
trudności. Z jednej strony mamy ciągle do czynienia 

"7 dużemi wahaniami w własnościach dostarczanych 
stali tak co do składu chemicznego, jak i własności 
mechanicznych. Odbija się to rownież i na ich jakości. 
W dalszym ciągu często jeszcze spotykamy się Zz nie- 
jednolitością materjału dostarczanych bloków stali co 
odbija się ujemnie przy ich przeróbce. Nienajlepiej 
też przedstawia się sama kwestja przeróbki stali przy 
wykonywaniu z niej poszczególnych narzędzi. Ciągle 
spotykamy się ze zjawiskami niefachowego i niesta- 
rannego obchodzenia się z materjałem w czasie jego 
przeróbki. Zjawiska spalenia, przegrzania, kucia w za 
nmiskiei temperaturze, powstawania pęknięć w mater- : 
jale na skutek zbyt szybkiego i nierównomiernego 

"ogrzania są na porządku dziennym. 
Należy jednak podkreślić, że są w przemyśle 

naftowym poważne dążenia do -zmiany tego stanu 
rzeczy. Zainteresowanym czynnikom należy tylko do- 
radzić zwrócenie większej uwagi na teoretyczne pod- 

„DRZEMNZIONABIENA _ Zeszyt | 

stawy termicznej i mechanicznej przeróbki stali, oraz 
stosowanie odpowiedniej aparatury dla kontroli tej 
przeróbki. 

Za osobny problem należy uważać uodpornianie 
narzędzi kruszących skałę drogą cementacji (węglem 
lub innemi pierwiastkami) czy też przez nakładanie 
ostrzy z materjału typu stellitów. Tu cennemi będą 
doświadczenia amerykańskie, chociaż poczynione prze- 
ważnie na narzędziach do wiercenia obrotowego. 

Zapotrzebowanie stali przez przemysł naftowy 
zostało pokryte w większości w kraju w przeciwień- 
Ślwie "GO L3ST / 

"Liny. Należy stwierdzić znaczną poprawę w ja- | 
kóści materjału tak walcówki hutniczej, jako półpro-- 
duktu, jak i w samym drucie, Zastrzeżenia budzą 
jeszcze od czasu do czasu dusze lin a w szczegól- 

"ności ich niejednolitość, co jest przyczyną przed- 
wczesnego zużywania lin. 

Wypadki jakie zaobserwowano w ruchu należy 
częściowo odnieść do przyczyn ruchowych, jak n. p. 
owałtowne przeciążenie liny, powstanie pętli i t. p., 
częściowo do wad w wykonaniu lin, niedających się 
wykryć w kontroli. Dużo do zarzucenia jeszcze można 
mieć w obchodzeniu się linami chociaż widoczny jest 
postęp i zmiana na lepsze. | 

Zapotrzebowanie lin zostało. niemal wyłącznie 
pokryte w wytwórniach krajowych, z wyjątkiem partji 
lin, sprowadzonej z zagranicy. 

——00—— 

Przegląd zagraniczny. 
_" . Światowa produkcja ropy w r. 1928. -„Erdol 
und Teer'* podaje ńastępujące zestawienie produkcji 
ropy naftowej najważniejszych producentów świa- 
towych w r. 1928-ym. Podane w zestawieniu daty 
obliczone są na podstawie dokładnych danych sta- 

tystycznych za pierwsze 3 kwartały ub. r. oraz 
przybliżonych danych za 4-ty kwartał 1928 r. 

| 1928 r. 1927 r. 
Stany Zjednoczone A. P. 119, 00.000 120,000.000 ton 
Meksyk * | 6,450.000 8,540.000 , 
Wenezuela 14,050.000 8,400.550 , 
Kolumbja 2,637.000 1,998.000 , 

" Rosia - 11,760.000 10,389.400 , 
Rumunja 4,185.000 . 3,661 360 , 
Polska 755.000 1223090 

Jak wynika z powyższego zestawienia w Stanach 
Zjednoczonych oraz Meksyku nastąpił spadek pro- 
dukcji, będący wynikiem stosowanych w ub. r. ogra- 
niczeń produkcji, w pozostałych natomiast krajach 
zwiększyło się ogólie wydobycie, które najwyraźniej 
zaznaczyło się w Wenezueli. © | 

= ——00—— 
' Rekordowa dywidenda Standard Qil Company, 

za rok 1928-my wynosić ma 221 miljonów dolarów 
wobec 213 miij. dolarów w 1927-ym roku. jest to 
najwyższa dywidenda, jaką wypłaciło towarzystwo 
od początku swego istnienia. | 

| ——00——. 
Albania. | | | | .. Włoskie poszukiwania za ropą. W: okolicy Pen- 

kowa w Albanji prowadzi wiercenia za ropą tow. 

„Societa Italiana delle Miniere de Selenizza”, które. 
wykonało tamże szereg płytkich otworów wiertni- 
czych według wskażówek. docenta Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego w Krakowie, dr. Stanisława Zubera. 
Na podstawie dotychczasowych wyników wierceń 

stwierdzono, że na wymienionym terenie należy ocze- 
kiwać niezbyt wysokiej lecz trwałej produkcji. 
Węgry. PSA: Import naftowy. W okresie pierwszych 3-ch 
kwartałów ub. r. importowano do Węgier 1202073 
ton ropy i produktów naftowych wobec 122.871 
ton w r. 1927. Największą pozycją w imporcie sta- 
nowi ropa surowa, której importowano 81.082 ton 

„wobec 70.469 ton w r. 1027. Przeróbka ropy w ra- 
finerjach krajowych zwiększyła się znacznie, jak 
wskazują powyższe cytry, import natomiast pro- 
duktów finalnych, wykazuje spadek we wszystkich 
pozycjach. 12 ———00—— 

Czechosłowacja. 25 
Z rynku naftowego. Jak podaje „Ajencja Wsch.'' 

rafinerje krajowe obniżyły przed świętami ceny 
natty o 5 koron czeskich za 100 kg. do 158, parytet 
Bogumin w cysternach bez podatku obrotowego. © 
Zbyt dobry, natomiast zbyt benzyny wskutek mro- 
zów osłabł ostatnio znacznie. 

| DAR TOR $ 
Francja. 

Import naftowy. W. okresie pierwszych trzech 
kwartałów 1928-go roku przywieziono do Francji. 

Dr. SŁ. Jamróz. 3. 



1,904.420 ton ropy i produktów naitowych, wartości 
1002807 lys fr. a' załern: 0. 380:031 166 więcej: 

w porównaniu z analogicznym okresem r. 1927. —- 
Wartość przywozu zwiększyła się o 12.641 fr. 

——0DO)— si, 

Jugosławia. | : | 
Występywanie gazu ziemnego i ropy naftowej. 

Konsulat Generalny w Zagrzebiu donosi, że pod- 
czas wiercenia studni artezyjskiej na terenie fabryki 
likierów p. Teslica w Sisku (obok Zagrzebia), na- 
traliono w głębokości 200 metrów na wielkie ilości 
gazu ziemnego. Przypuszczano początkowo, że na- 
trafiono na pokłady ropy naftowej, a uchodzący: 
gaz poprzedza jej wytrysk. R 

Sprowadzeni rzeczoznawcy z Rumunji i Nie- 
miec postawili przypuszczenie, że najprawdopodob- 
niej znajdują się obok złoża ropy naftowej. 

Badania trwają dotychczas i są prowadzone 
obecnie prze Anglików. Na ropę jeszcze nie ną- 
trafiono. Natomiast znowu odkryto obecność gazu 
w (jajdova obok Siska na głęb. 260 metrów. 

Wydobywający się gaz posiada wartość cieplną 
8000 kalorji, wobec czego wysuwane są projekty 
doprowadzenia go do Zagrzebia celem zużycia dla 

„PRZEMYSŁ NAFTÓWYĆ Str. 25 
oświetlenia miasta (Zagrzeb jest oddalony od Siska 
o 50 klm.). | | 

Odkrycie gazu nie jest wypadkiem oderwanym. 
Poprzednio już w Selnicy odkryto ten gaz z bardzo 
niewielką ilością ropy i eksploatuje się od szeregu 
lat, zastosowując go jako siłę napędowa i dla 
oświetlenia. | | 

Następnie w Preczecu obok Dugoselo (nieda- 
leko Zagrzebia) odkryto również gaz ziemny, a w 
Bujawicy obok Lipiku eksploatuje się go od 1018 r. 
Wydobywa się tu 40.000 m3 gazu dziennie (pod 
ciśnieniem 28 atm.). Gaz eksploatuje niemiecki ka- 
pitał, gdyż miejscowy wykazuje minimalne zainte- 
resowanie, Bam R SAAż a Dotychczasowe badania wykazały, że gaz znaj- 
duje się również w okolicy Zagrzebia w promieniu 
od 50—100 klm. ze strony wschodniej. RE 

Podając powyższe do wiadomości w celu ew. 
zainteresowania odpowiednich sfer przemysłowych, 
zaznacza Konsulat, iż gaz w Jugosławji nie jest 
należycie eksploatowany, a prawdopodobieństwo na- 
trałienia na pokłady ropy, otwiera możność zatrud- 
nienia wykwalifikowanych w przemyśle naftowym 
pracowników polskich. | 

Życie gospodarcze. 
Dr. JÓZEF WRÓBLEWSKI. 

Ochrona złóż gazowych. 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu reskryptem z 29, 

X. 1928 r. L: G.N.2 41/28, celem ochrony złóż gazo- 
wych, poleciło Wyższemu Urzęd. Górn. w Krakowie aby: 

1) niezależnie od obowiązujących przepisów górni- 
czo-policyjnych dla kopalń oleju ziemnego, ze względu 
na wymogi racjonalnego wydobywania i zużytkowania 
palnych gazów ziemnych (art, 1. ustawy z dnia 2 maja 
1919 r. Dz. U. R.P. Nr. 39 poz. 292) — wydał i ogło- 
sił postanowienia, normujące odległości pomiędzy poszcze- 
gólnemi otworami wiertniczemi, zakładanemi na kopalniach 
84zu ziemnego, t. j. na terenach, z których wyłącznie 
lub przeważnie bywa wydobywany gaz ziemny ; ! 

2) postanowienia te należy w zasadzie wydawać 
indywidnalnie dla poszczególnych złóż gazowych, w szcze- 
gólności wydać je należy jaknajszybciej dla złoża w Da- 
"zawie, ze względu na okoliczność, iż na tem złożu nie 
naruszono jeszcze dotąd zasady racjonalności; co do 
innych złóż należy wdrożyć badania, jakie są wskazane 
zarządzenia, ze względu na obecny stan ich odbudowy ; 

3) zechciał natychmiast polecić Okręgowemu 
Urzędowi Górniczemu w Drohobyczu, aby już obecnie, 
zanim ukaże się odnośne rozporządzenie Wyższego Urzędu 

órniczego, przy zatwierdzaniu planów ruchu kopalń na 
terenach gazowych, brał pod uwagę nietylko wymogi 
$.72-go krajowej ustawy naftowej, ale także postano- 
wienia art, l-go ustawy z dnia 2-go maja 1919 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 39 poz. 292). | 

Powody, jakie skłoniły Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu do wydania rzeczonego reskryptu, były nastę- 
pujące : Ra AA | | - /-Gaz ziemny towarzyszy stale olejowi skalnemu, 

jako produkt uboczny, jednak aż do roku 1919 nie były 
znane w Polsce samodzielne kopalnie gazu ziemnego, 
a wiercenia, które natrafiały wyłącznie na gaz, były za- 
rzucane, względnie warstwy gazowe przewiercano. Stąd 
też w krajowej ustawie naitowej z 22. III. 1908 r. prze- 
widziane są tylko kopalnie oleju ziemnego i kopalnie 
wosku ziemnego; o kopalniach gazu ziemnego ustawa 
naftowa nie wspomina i nie zawiera co do nich żadnych 
specjalnych przepisów. | | 

W roku 1919 przez wiercenia za olejem skalnym 
w Męcince i poprzednie wiercenia w Brzezówce, Białkówce, 
Potoku, Jaszczewie i okolicy, odkryto bogate złoża gazu 
ziemnego w zachodniej Małopolsce. Równocześnie zasto- 
sowano w Polsce (S. A. „Gazolina*) amerykańskie spo- 
soby wydzielania z gazów ziemnych lżejszych części 
benzynowych t, zw, „gazoliny *, > ' 

Fakty te skłoniły Sejm Rz. P. do uchwalenia ustawy 
z V. 1919 o wyłącznem upoważnienu Państwa do zakła- 
dania rurociągów, służących do prowadzenia gazów .ziem- 
nych, oraz o regulowaniu produkcji i zużytkowaniu tychże 
gazów. 3a sj | 

$ 1. zacytowanej ustawy przyznaje władzy górni- 
czej prawo określenia sposobów tak racjonalnego wydo- 
bywania jak i zużytkowania palnych gazów ziemnych, 
Idzie zatem o wiele dalej niż ustawa naftowa, która ($$ 
52 i 72) przy kopalniach oleju skalnego i wosku ziem- 
nego nakłada na władze górnicze obowiązek badania je- 
dynie względów górniczo-policyjnych, zatem dotyczących 
bezpieczeństwa robót, zdrowia i życia robotników, ochrony 
powierzchni, ' bezpieczeństwa osób i mienia, publicznej 
komunikacji i szkodliwego dla ogółu oddziaływania kopalni, 
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- Kopalnie gazu ziemnego t. j. kopalnie na terenach, 
z których wyłącznie lub przeważnie bywa wydobywany 
gaz ziemny, są więc ustawą późniejszą z ŻA 1219. 
ograniczone przez władze górnicze uprawnieniami tychże 
władz do opieki nad racjonalnem wydobywaniem i zużyt- 
kowaniem gazu ziemnego; przy badaniu więc planu ruchu 

_($ 22 kraj. ust. naft.) jak i przy: wykonywaniu swego 
nadzoru ($$ 71 i 72 i dalsze) władza górnicza musi 
uwzględniać także wymogi Art. 1. ustawy z 1. NS AOLO EL 

*" Racjonalne wydobywanie gazu ziemnego mieści 
w sobie. prócz wymogów technicznych, dotyczących wy- 
konywania odwiartów, także i wymóg racjonalnego roz- 
łożenia wierceń na terenie gazowym, w szczególności 
wiercenia nie powinny . być zbyt gęsto sytuowane, aby 
nie spowodować szybkiej straty ciśnienia gazu w złożu. 
Minimalna odległość zatem poszczególnych odwiartów 
od siebie powinna być normowaną nietylko względami 
górniczo-policyjnemi, lecz także wymogami racjonalnego 
wydobywania i zużytkowania gazów. 

Gennik produktów naftowych 
| obowiązujący z dniem 1. l. 1929 r. 

Na zebraniu członków Syndykatu Przemysłu Naitowego 
odbytem w drugiej połowie „grudnia ub. r. przeprowadzono 

"w związku ze wzrostem kosztów robocizny, oraz materjałów tech- 
nicznych, jaki miał miejsce od ostatniego uregulowania ee 
w listopadzie 1927 r., nową regulację cen produktów naftowych, , 
wchodzącą w życie dla sprzedaży w kraju od dnia 1. stycznia 
1929 r. Ceny dla krajowej sprzedaży parafiny ustalono na jed- 
nem z Zebrań poprzednich z ważnością od dnia 22. listopada ub. r = 

Cennik ustala na podstawie ceny zasadniczej loco Borysław, 
oraz danych elementów kalkulacyjnych następujące międzyrali- 
neryjne ceny cysternowe wzgl. wagonowe loco stacja odbiorcza, 
tudzież ceny składowe dla poszczególnych produktów naftowych 
wedle 3-ch stref (zależnie od odległości danej miejscowości od 
rafinerji), które dzielą się na strefę I i II dla miejscowości poza 
Małopolską, oraz na strefę obejmującą poszczególne miejscowości 
w Małopolsce i Sląsku Cieszyńskim : 

Cena za 100 kg. 
A) Nafta: Strefa I Strefa II w Małopolsce np.: 

żę ; „, 'Droho: Stanie : Lwów Kraków bycz sław ów 
cysternowa ZŁ. 55.50 57.30 52.60 56.40 50.08 53.2 
składowa w beczk. „ 61.70 63.79 58.40 62.70 55.60 59 25 

B) Benzyna: 

o c. g.0.701/710 cystem „ 91.92 92.92 87.50 92.85 84.40 88,40 
8872 700 skład. „ 104.40105.50 97.20103.20 93.80. 98.20 

- 0.7H/720 cystem „ 90.40 91.40 85.95 91.30 82.90 86.90 
skład. —„ 102.70103.80 95.50 101.40 92.10 96.50. 

0:721/730 cystern -„„ 88.88 89.88 8445 89.80 81.40 85.35 
| "skład. „'101.— 102.10 93.80 99.80 90.40 94.80 

'0.731/740 cystern „ 86.86 8786 82.40 87.80 79.35 83.35 
: skład. „ 98.70 99.80 91.60 97.60 88.20 92.60 
0.741/750 cystern y 8585 86.85 81.40 8675 78.35 82.39. 

skład. „ 9760 98.70. 90.40 96.40 87.— 91.50 
„ 0.751/760 cystern „ 84.83 85.83 80.40 85.75 77.35 81.30 
TRE skład. „ 96.50 97.60 89.30 95.30 85.90 90 30 

. „.'0.761/770 cystem „ 83.82 8482 79.40 84.75 76.30 80.30 
2d skład. „ 95.40 96.50 88.20 94.20 .84.80 89.20 
„ 0711/780 cystern „ 82.81 83.81 78.35 8375 7530 79.30 
a> skład. „ 94.30 95.40 87.— 93.— 83.70 88.10 
„ 0.781/790 cystem „ 81.80 82.80 7735 82.70 74.30 78.30 
Aid | skład. „ 93.10 94.20 85.90 91.90 82.50 87.— 

99. 

9” 

©) Olej gazowy: | i 
cysternowa . | Zł. 29.40 30.40 27.60 30.50 25.85 28.10 
składowa w becz. „© 34,30 35.40 30.70 33.90 28.70 31.20 

D) Olej wrzecionowy 3—4/20: 

- cysternowa __ ZŁ 33.95 34.95 32.15 35.10 30.40 32.70 
/.składowa w becz. „, 39.40 40.50 35.70 39.— 33.80 36.30 

| Zeszyt 1 >, DRZEMICE NATACA OE 
Unormowanie tej odległości jednolicie dla całego 

kraju nie wydaje się odpowiedniem, raczej należy uwzględ- 
niać każde złoże indywidualnie, a nawet będzie prawdo- 
podobnie koniecznem uwzględnianie stanu odbudowy 
pewnego złoża, | ż> 

W pierwszem stadjum odbudowy złoża gazowego, 
kiedy gazociągi powinny pracować naturalnem ciśnieniem 
gazu, powinna być utrzymywana znaczna odległość t. j. 
ca 50 m. pomiędzy poszczególnemi. otworami, Gdy złoże 

"w ten sposó na całej swej przestrzeni będzie wyeksplo- 
atowane z nadmiaru gazów i w poszczególnych odwiartach 
spadnie naturalne ciśnienie, będzie prawdopodobnie ko- 
niecznem przejść do eksploatacji przy pomocy ekshausto- 
rów i kompresorów, a zarazem należałoby w tem stadjum 
umożliwić wiercenia pomiędzy temi pierwotnemi otwo- 
rami celem eksploatowania gazów, pozostałych możliwie 
w złożu. | | | 

ZSME TEE 

BO lej; SIMMALOWEZE > ZA 
| Strefa I. Strefa ll. w Małopolsce 

o V. 5-7/20 - wagonowa dA 2DOIL2 57.62 ESDKQŻ 7 
składowa > 62.40 64. — 60.70. 

8-9/20 wagonowa , 57.13 58.63 55:09 
składowa > 63.50 65.10 61.80 

10-12/20 wagonowa. „ 58.14 . 59.64 56.64 
składowa Ę 64.60 66.30 62.90 

'3-4/50 wagonowa „ 61.18 62.68 59.68 
składowa » 68.—. 69.60 66 30 

4-5/50 wagonowa , 65.23 66.73 s6R43 
składowa «5, | spo.90 7410 70.80 

5-6/50 wagonowa , 020 "OLO: (5 ODM ZĘ 
składowa 2 18.10 19:.80-3:53021080— 

6-750 wagonowa „ 77.38 18.88 715.88 
składowa „ 86.—- 87.60 84.30 

7-8/50 wagonowa* „+; 85.48 86.98 83.98 
składowa _ , 95,— 96.60 93.40 

8-050 wagonowa -„„ 950.61 Q7ZFl 5-1 04,81 
| składowa „ 106.20. * 107.90 104.60 . 

Parafina: | 
Cena jednakowa dla każdej stacji odbiorczej 

w Polsce wraz z workiem. 386 7% 
| el ycai płoć sa BUNIA A | o topl. 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56 parafin. 

wagonowa Zł. 176.— 178 — 180.— 184,— 190.— 175.50 - . 
składowa „ 182.— 184.— 186.— 190.— 196.— FORO0=> 

W następnym numerze podamy warunki płatności ustalone 
dla poszczególnych produktów. - 

i >2—00—— -- 

Geny ropy naftowej. 
w wysokości, ustalonej dla ropy, przypadającej na udziały 
brutto, na: miesiąc grudzień 1928 r. (za 1 wagon po 10 ton). 
Marka: 

Kryg Czarna . Zł, 1.482 
- Rymanów "4- BOZE== 

Dasząwa: md sA MAE ROGINDOBE 
Krościenko parafinowa, Równe Rogi pa 
rafinowa, Krosnó parafinowa, Ropienka ad 
Dula Rey s Zdał AR Z 
Borysław, Tustanowice, Orów, Popiele, 

"Wierzchnia Mraźnica, Słoboda Rungurska, NC ARE 
Kosmacz, Opaka, Strzelbice, Rajskie, Łoó- AE 
dyna, Hołowiecko, Zmiennica-Turzepole, ŻE 
Wulka, Węglówka, Lipinki, Libusza, Wań- 
we ZŁ. 1.743.— 
Zagórz, Równe Rogi bezparaf., Szymbark „ 1.778— -- 

WK WEREWNO RANKA '1.795.—-. | 
Kryg Zielona, Rypne loco Broszniów . . , 1.830.— - 
Ropienka Dolna. . 

. Krosno bezparaf., Krościenko bezparaf. . , 1.865. —. 
- Klimkówka, Iwonicz .-- -: « - a ROA 
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. Botok, Grabownica Humniska 2.260— 
Bitków (loco zbiorniki Comp. Fr.-Polon.) - 2.515.-— 

Schodnica . BOONE s SMJDDSN: Bitków (loco zbiorniki Dąbrowa), 
Pasieczną . OE AG POJOS RK PS YPACĄ 
Klęczany „» 2.963.— 
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Cena gazu ziemnego. 
w zagłębiu Borysław-Tustanowice za miesiąc grudzień 1928 
roku ustalona przez Izbę. Handlową i Przemysłową we Lwowie 
w porozumieniu z Krajowem Towarzystwem Naftowem 

5.82 groszy za 1 m”. ' 
Przy obliczeniu ceny gazu, przypadającego na udziały 

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

> 900-2- 

93 NAS ROWY" 
Płace robotników w przemyśle 

naftowym. | | 
Komisja dla regulacji pła: robotników przemysłu nafto- 

wego stwierdziła na podstawie uzgodnionego obliczenia wzrost 
drożyzny artykułów żywnościowych od 30 listopaca 1998 r: do 
31 grudnia 1928 r. o 0,581. SdRr 

Ponieważ 75%, poborów zmienia się wedlug artykułów 
żywniościowych, a 25%, roborów wedle artykułów odzieżowych, 
przeto przeciętny wzrost drożyzny wynosi 0.436. 

Zatem pobory robotników naftowych na miesiąc styczeń 
1929 r. pozostaje w wysokości poprzedniego miesiąca. 

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

Zagłębi: , 
Borysław i Bitków . . . . ZŁ. 6.50 
Krosno i Dziedzice . . . za JM) 

Relutum za naftę ustalono: 55 groszy za 1 kg. 

2 SOORZ 

i rozporządzenia. 
Uoewodawstwó 

Podatki i opłaty. | 
„ Komunalny podatek od kopalń. W numerze 23. 

„Przemysłu Naftowego” podaliśmy, na podstawie 
informacji ze sfer kompetentnych, treść rozporządze- 

„nia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3. listopada 
1928 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze 

z dmia 11.:lipca 1923 r. do ustawy z dnia 1. maja 
1923 r. o zakupie ropy bruttowej dła Państwowej 
Fabryki Olejów Mineralnych. Rozporządzenie to zo. 
stało już uzgodnione z zainteresowanemi Minister- 
stwami (Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych) 
i miało się ukazać w jednym z najbliższych numerów 
„Dziennika Ustaw. W ostatniej jednak chwili otrzy- 
mujemy z Warszawy wiadomość, że na skutek 
interwenc,i kół zbiiżonych do „Zw. Bruttowców*;, 
powyższe rozporządzenie zostało wycofane z druku, 
będzie. zatem powtórnie rozpatrywane na konferen- 
cji międzyministerjalnej. | 

zn JRONNCE? ABS OR 
Opłatę stemplową od obrotu papierów 

wartościowych normuje rozp. Ministra Skarbu z dn. 
30/XI 1928 r. („Dz. Ust. R. P.* Nr. 100, poz. 897). 

i ——000—— 
Komunikacja. 5 

, Projekt nowej taryfy towarowej. — Z po- 
czątkiem roku zeszłego przy Ministerstwie Komunikacji 
utworzono Biuro Reformy Taryf, mające za zadanie 
poddanie zasadniczej rewizji ustrój obowiązujących na 
P. K. P. taryf: osobowej i towarowej. A 

Przystępując do opracowania schematów tarylo-- 
wych, Biuro Reformy Taryf uznało za wskazane zwięk- 
szyć ilość klas, aby w ten sposób uczynić taryię bar- 
dziej elastyczną, a zarazem zmniejszyć ilość dziś istnie- 
jących taryf wyjątkowych. Zatrzymano się przeto na a 
następującej ilości klas taryfowych : 

dla przesyłek pośpiesznych => 2oWlaSy (Pa 15P3) 
h ż > drobnicowych — 5 klas (I, II, III, IV i V) 

|» Ę wagonowych >20% (1 > 20 | 
5 5 zwierząt żywych — 1 klasa (Nr. 21) 

Klasy przesyłek drobnicowych posiadają 1 rub- 
rykę, stosowaną do obliczeń za wagę rzeczywistą 
przesyłek, mniejszą niż 5.000 kg., klasy przesyłek po- 

śpiesznych posiadają 4 rubryki: a, b, c i d, stoso- 
wane do obliczeń za wagę przesyłek : mniejszą niż 
0.000 kg, od 5.000 do 9.900 kg, od 10.000 do 14.900 kg, - 
i od 15.000 kg. wzwyż, wreszcie klasy przesyłek wa- 
gonowych posiadają 3 rubryki: a, b ie, stosowane do 
obliczeń za wagę najmniej 5.000 kg, najmniej 10.000 kg. 
i najmniej 15.000 kg. ł 

Podwyższenie taryfy osobowej, przeprowadzone 
0dG.45. Sierpnia r. b. czyni zadość pierwszej części 
tego wymagania. W zakresie taryf towarowych zadaniu 
temu mają odpowiadać nowe schematy taryfowe. Ce- 
lem stwierdzenia, o ile schematy czynią temu zadość, 
Biuro Reformy Taryf prowadzi dalej obliczenia, -opie- 
rając się na przewozach towarowych w 1927 7. '- 

Ż zakresu taryf wyjątkowych ustalono schematy 
taryfowe dla trzech najważniejszych artykułów prze- 
wozowych, mianowicie: węgla, drzewa i przetworów 
naitowych, i-zestawiono je z opłatami według taryf 
dziś obowiązujących. ZONA 

Poczta i telegraf. 
Zmiana taryfy pocztowej i telefonicznej. — 

Z dniem 1. stycznia 1929 r. wchodzi w życie rozpo- 
rządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dn. 19. listo- 
pada 1928 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy 
pocztowej i telefonicznej („Dz. Ust: REZ NOZ 
poz. 863). „jozoneoceeca = 

W odnoszenu do taryfy pocztowej zo- 
staną wprowadzone następujące: zmiany: 03 5 

a) opłata za druki bez adresów do wagi 50 g 
(nowy rodzaj przesyłek -pocztowych-- w -obrocie we-. 
wnętrznym) — gr. 5; | 

b) opłata za polecenie przesyłek Istowych pod- 
wyższą się z gr. 40 do: gr. 50 w obrocie wewnętrznym 
izgr.50 do gr. 60 w obrocie zagranicznym ; w zwią- 

_. zku z tem zostają odpowiednio podwyższone inne na-_ 
leżytości dodatkowe, pobierane przy nadaniu przesyłek 
pocztowych, jak: zwrotne poświadczenie odbioru, 
opłata za adresowane przesyłki „poste restante* i t, p.; 

c) należytość asekuracyjna przy listach wartościo- 
wych będzie wynosiła gr. 30 za każde zł. 100 podanej 
wartości lub ich część, 
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Ponadto obrót przekazów pocztowych z zagra- 
nicą: z Francją, Terytorjum Saary, Kanadą i Stanami 
Zjedn. Am., został wprowadzony obecnie także: 
z Austrją, Belgją, Łotwą i Wielką Brytanją. Podjęcie 
obrotu ' przekazowego z innemi krajami będzie każdo- 
razowo ogłaszane „Dzienniku Urzędowym Ministerstwa 
Poczt i Telegrafów". | | 
10: /W zależności od omówionej powyżej zmiany wy- 
sokości należności dodatkowej za polecenie przesyłek 
listowych zostaje również podwyższone odszkodowa- 
nie za zaginione przesyłki polecone, wysyłane zagra- 
nicę — z wyjątkiem obszaru W. M. Gdańska — do - 
kwoty zł. 60 zamiast ustalonej obecnie zł. 50. 
(Zmiana taryfy telefonicznej polegać bę- 

dzie na podwyższeniu opłat abonamentowych, uiszcza- 
nych przez posiadaczy stacyj telefonicznych, należących 
do sieci państwowej. 

Szczegółowy tekst nowej taryfy podamy w na- 
stępnym zeszycie. | 

TOASUU = 

Społeczne. a 
Rozporządzenia. Rozporządzenie Ministra Pracy 

"i Opieki Społecznej i Ministra Przemysłu i Flandlu 
z dnia 19. września 1928 r. w sprawie instytucji 
odwoławczych i trybu postępowania przy zatwier- 
dzaniu regulaminów pracy w zakładach podległych 
ustawom górniczym z wyjątkiem hut (Dz. U. Nr. 
88, poz. 781). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Spo- 
łecżnej z dnia 8 listopada 1928 r. wydane w poro- 
zumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu, 
Komunikacji, Spraw Wojskowych, Robót Pubiicznych, 
Poczt i Telegrafów oraz Reiorm Rolnych o ksią- 
żeczkach obrachunkowych, w sprawie ksiąg płacy 
i wykazów wypłat robotniczych oraz ksiąg niezbę- 
dnych dla kontroli nad stosunkiem pracy (Dz. U. 
Nr. 96, poz. 846 i 847). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy 1 Opieki Spo- 
łecznej z dnia 8 listopada 1928 r. w sprawie zezwo- 

a, Zeszyt | NAPODOWZAĘ 

prawidłowe księgi handlowe, oraz przez przedsię- 
biorstwa sprawozdawcze; 3336 

2) do 15 stycznia — wpłata zaliczki na poczet 
państwowego podatku od obrotu za kwartał IV r. 
1928 w wysokości 1/5 kwoty podatku od obrotu, 
wymierzonego za 10927 r., przez przedsiębiorstwa 
handlowe i przemysłowe, nieprowadzące prawidło- 
wych ksiąg handlowych oraz przez zajęcia prze- 
mysłowe; | i 3) — wpłata podatku dochodowego od uposażeń 
służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną 
pracę — w ciągu 7-miu dni po dokonaniu potrącenia. 

Nadto w styczniu płatne są te podatki, na które 
płatnicy otrzymali nakazy płatnicze z terminem płat- 
ności w tym miesiącu, tudzież kwoty podatków od- 
roczonych i rozłożonych na raty również z terminem 
płatności w tymże miesiącu. i 

| ——00—— 

PIŚMIENNICTWO. 

lenia niektórym kategorjom zakładów pracy na nie- 
prowadzenie części rozrachunkowej w książeczkach 
obrachunkowych (Dz. U. Nr. 96, poz. 848). 

ZZORA [A CZEK 

"KALENDARZYK PODATKOWY na styczeń. 
W miesiącu styczniu 1929 r. płatne są następujące 
DOGALKIER CX Tw | | | 

1) do 15 stycznia — wpłata państwowego po- 
datku przemysłowego od obrotu, osiągniętego w m. 
grudniu: 1928 r., przez przedsiębiorstwa handlowe 
I i II kat. i przemysłowe I— V kat., prowadzące 

Nr. 51. „Przeglądu Technicznego* przynosi między 
ianemi pracę p.t. „Dalekonośne przewody gazowe” 
która zainteresuje zapewne nasze koła techniczne ze względu 
na aktualność tematu. Autor podkreśla na wstępie silny rozwój 
techniki dalekonośnych przewodów gazowych, który „umożliwił 
zwycięskie współzawodniczenie gazu z elektrycznością przy 
zaopatrywaniu w energję okolic położonych daleko od centrów 
przemysłowych miast* i omawia następnie referat z tego za- 
kresu wygłoszony na Wszechświatowej Konferencji Energe- 
getycznej w Londynie przez inż. Traenknera. W referacie tym 
omówił inż. Traenkner następujące zagadnienia: 1. Materjał 
złączenia i izolacja przewodów 2. Wpływ ciśnienia i średnicy 
przewodu na koszty przesyłania gazu. 3. Zachowanie się gazu 
w przewodach. | 0 aS. 

Artykuł zawiera rysunki spawanych złączeń przewodów 
następnie interesujicy wykres porównawczy k sztów przesy- 
łania gazów na odległość 10 km przy różnych Średnicach gazo- 
ciągu i różnych wydatkach gazu, który pozwala dla danego 
wydatku znaleźć najekonomiczniejszą średnicę, jak również 
wykres zmia: najdogodniejszej średnicy gazociągu przy wzra- 
staniu odległości przesyłania gazu do 100 km. i przy najko- 
rzystniejszem ciśnieniu początkowem. aż 

„Przemysł Chemiczny* Nr. 1. opuścił prasę. Czasopismo 
to ukazało się w zwiększonym formacie i objętości. Po doko- 
nanem połączeniu wydawnictwa z „Wiadomościami Przemysłu 
Chemicznego” wychodzić będzie w b. roku 2 razy na miesiąc. 
Ostatni zeszyt przynosi dwie interesujące prace z zakresu 
naftowego przemysłu rafineryjnego a mianowicie: Leszka Ho- 
zera p. t. „O t. zw. liczbie gudronowej olejów" oraz Tadeusza 
Nowosiels iego p.t. „Ze studjów nad charakterys yką i klasyfi- 
kacją benzyny”. | 

Prócz powyższych prac zawiera zeszyt szereg artykułów 
z innych dziedzin przemysłu chemicznego, dział informacyjny 
przegląd wydawnictwa itp. | | 

„Erdól und Teer", Zeszyt 1-szy z dnia 5-go b. m. podaje 
szereg aktualnych wiadomości, z których należy wymienić nastę- 
pujące: Amerikanische Marktberichta und ihre Lehren. + Der 
Deutsche Erdól und Teerprodukten-handel im Oktober. — Neue 
Krackanlagen fiir Russland — i szereg innych. 

| drown 
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Do P. T. Prenumeratorów 
Prosimy uprzejmie o wyrównanie prenumeraty za rok 1929 najdalej do dnia 25-go_ ę 

stycznia b. r., w którym to dniu w razie nieuregulowania przedpłaty wstrzymamy. dalszą 

wysyłkę czasopisma. ADMINISTRACJA. 
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| STATYSTYKA. je6 według danych Min. Przemysłu i Handlu. 

1 Wydobycie i obrót ropą we wrześniu 1928 r. Produkcja gazu ziemnego w wrześniu 1928 r. 
i | : w cysternach. ZE w tysiącach metrów sześciennych. 

„R „| Prod. |Ekspe-| Za- ER 0 Odtło- % M OKRĘG GORN. pad: Opał |Manco SAE dy pasy OKRĘG GORNICZY Produkcja| - Opał EE | Manco 

Jaslo o a DJGYO 2 2| 639] 604| 534 jah, (05 6] 34a; 832 | - 2.376 217 
sk » Ptohobycz- >" =|-5.204 9| 344] 4.851 | 5.182| 3.974 Drohobycz -. -. , 28.197-| 17.271 10.441 485 

Stanisławów . . 368 4 3 361 316 | 416 Stanisławów RPG : 5.268 2.494 128. 2.046 

Rażemo.5 2-+4-0.215 15| 349] 5.851 | 6.102| 4.924] IcaZEG = 2 36.890 | 20.097 14.045 |. 2.748 

Październik | >. RE Październik 3 

YO RL A. 672 2 8| 663] 779| 427 Ilość przerobionego gazu . . ; „ . |. 28.107 tys. metr. sześć. 

s Drohobycz . . |5:205| 17| 362] 4.826| 5.519] 3.501] Wydobycie gazóliny. . . . -. . . 287 t 
ZDNA GGZÓlINYCW Krata ara EE 2.734 Stanisławów . . 399] 4| 5] 390| 430| 376 AS Roke : 
Jszkspofł gazolinys: 56 (666 52 : TQ > 

oSA 6.276 23| 375| 5.879| 6.728| 4,304 Liczba robotników 00057, 205 1: 170 
» *) Dane tymczasowe Minist. Przem. i Handlu. 

LISdUKE I i obrót woskiem A we wrześniu 1 1978. Stan otworów wiertniczych w wrześniu 1283. 

m: EKSPORT" ca] | w] PSCWiercone | "PET" JS SE ROWE 
o = w > m ugi a a aS: 2 | a = | EG= Ska | 2 [8 Z la-lig 

|| 5 58048) Glo |z3 BS: Bo BAB | SBS] LASOA 8 = > = = ż U = : RER: 3 |=5 R RE | Sa JA Ż.j-we] NBA o z Bol. | x45 = Ń SWE SIAILRISIE| m|€|65 | .a]|elq"|2B m <Q m | Z = <Q 0 a i KOPA RAE CARE Hoxzt BG |= |MBJĘS 

„PB i oRoy | | | A RE gej | 
| 71 | 83 | 110 | 193 | 39 | 113 17 BR 383 | 20 2670 2.317 

6 | molo > | 62 | 283 ROR SOA RA SHS A | R, 

Rafineryjny przemysł naftowy we październiku 1928 r. 
' Przeróbka ropy — 67.882 ton. |, ropy dnia 31. X. — 45.185 ton. z "w tonach. 

| UBrzóchód ii naftowych |Rosctca HRS: ARIA Pai a | AA 
KT | Zepascdlia pa RA R luis SREJĘ RY ARERZĆ ' Zapas dnia 

PROD U 31. IX. 1928 r. | AWZ, | Dowóz Bo 3 | 80. X. 1928 r. 
| ża __ do rafineryj JO) zagranicą | 
| | i | Ez | | | s 14728 | 10.190 "| 2.7341). 7.445 | 5.432 | 14.775 

Ka | RU s żoasż | 58.325 20.176 s 36 ]9301 00. SERA 53.360 
» Olej gazowy . . . .| 27.507 . | „10.319 = | 5.676 5.179 | 27.061 

| OREW 1 35.574 | 9.984 a; 6.265 3.614 | 35.679 
Baralina 000000 4.627 | 3.626 = | 807 3014 5 | 3.532 

WICDEŚC ZO SENNA 141 | 1 śe RA 4 | > | 138 
Wazelina > 0% a3 37 + Ź 50 ej 47 | p. | 40 

| | BĘ 001 10.860 2.081 > 0 K0 741 11.414 =. BOKS 2 ŻA [.148 — | 1.031 = IF 2. 394 | 1.601 
2 | Stałe smary . . . .| 253 | 331 | — „320 | 28 | ' 236 

Półprodukty za SEŻII- | 4.077 e 2.392 520.554] 82.370 
Pozostałości . J | Re że | | 

Razem | 234.501 | 61.866 2.734 43.227 25.659 — 230.215 

po 1) Gazolina z gazu ziemnego. | ! Ilość robotników zatrudnionych 31. X. — 4,622, 



me o A> „PRZEMYSŁ NAFTOWY: R Z] 3 
Eksport produktów naftowych z podziałem na kraje. 34 

w tonach. > ża | OD Październik 1928. + SE 
| | = = GAR j =— m — : = a= 

| JA E 5; | 5 8 |. bd al] |_| *)bla gol) 3 21318 a | ŻĘ |= | A) 2 2 >= | Bl 5 5-4 a ł 

Austrja 294 14a 2082. 6206) 240) 116711) 10x self ]o a 
Czechosłowacja 3746 | 484: 474 | 845 FRS — 55 104 8 | 349 — |10597 
Gdańsk 875 | 403 | 481 | 1538 | 2887 — 15.4. —— |- — | 6199 
Litwa —— 28 | — 15 | — — — | — a —- = 43 
Rumunja RE — — 51 3 — — — T — 63 
Szwajcarja | 13 | — | 1077 45 60 -— -— 49 — 16 — | 1260 
Łotwa I3, 215 93 31 | — — — -- — 48 — | 400 
Szwecja AK | 112] 15) 459 = dss|- Jpolo (ad aooohos un 2 2 
Grecja — — o |o57 — 10 — - — —— — -— — 10 | 
Jugosławia IZY — SZA SC — m — 3 | l — | 244 | 
Włochy A R ASEJOJ 2 — 64 45 — — — = Pe |=] al2 
Niemcy 13 29 15 ARD — | 625 | - 230 — | 59 — | 1187 
Francja 115 550 | 846 76 | — — — — — — — | 1002 

"DJA 192 | — 61 KSEZG — 15 — — — — | 283 
Węgry i — — 2054 2200 ZU — — — A xdB| o |.-900 
Norwegja t4 | — — — — — — — — — | | — 14 
Bułgarja — ——. > 2 7 tle =zR — — — — — | — 
Brazylja = = = m8 PO ls > — — — — — — | 

j Razem . . | 5432 | 5831 | 5179 | 3614 | 3914 == | fb 9041 20943926 — |25659 j 

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

PANOWIE KUPCY ZROBCIE WASZE PLANY ZAWCZASU! | 4 

"TARGI BRYTYJSKIE odbędą się ponownie Pęd | || 8 
w WHITE CITY w Londynie | a i 

i | 0 a 
w CASTLE BROMWICH, w Birmingham, > 

w czasie weż od 03 AL | 
od 18-go Lutego do l-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. Baa 

Bliższe szczegóły i zaproszenia otrzymać można w 
|a| DEPARTAMENCIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 

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

(bi OD SEKRETARZA IZBY HANDLOWEJ w BIRMINGHAM, 
THE SECRETARY, CHAMBER OF COMMERCE, BIRMINGHAM, ANGLJA. 

lec] W WYDZIALE HANDLOWYM POSELSTWA ANGIELSKIEGO 

w- WARSZAWIE, PIĘKNA 6, 
SE RR: lub 

CFHIA | | ld] W NAJBLIŻSZYM BRYTYJSKIM KONSULACIE. 
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GALICYJSKA FABRYKA NARZĘDZI WIERTNICZYCH 

| | PERKINS, MAC'INTOSH 6 ZDANOWICZ. | SPÓŁKA Z OGR. POR. | | 
FABRYKA W STRYJU. --- WARSZTATY W BORYSŁAWIU. 

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

H _. ŻURAWIE PRZEWOŹNE. | 
URZĄDZENIA _ GAZOLINIARNI, CHŁODNICE, ODWADNIACZE, (SEPARATORY), DESTY- 

LARNIE i t. p. | | 
_ WINDY WYCIĄGOWE RĘCZNE DLA CELÓW KOPALNIANYCH, BUDOWLANYCH i innych. 
WAŁY WYKORBIONE, TRANSMISJE, KORBY i t. p, ORAZ WSZELKIE WYROBY KUTE 
a 1 TOCZONE WEDLE WZORÓW i RYSUNKÓW DLA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO, 

MŁYNARSKIEGO, ROLNEGO, KOLEJEK WĄZKOTOROWYCH i i 
- ELEKTRYCZNA i SAMORODNA SPAWALNIA. 

WYKONUJE WIERCENIA AKORDOWE ZA WODĄ, ROPĄ i INNEMI MINERAŁAMI. 
SF'2 

4 Ń e) YTY Zi A R wy: WE? o z RPL PW ASI EZR CZY ag, SE w Hiiedce PE: A A A Z ć SE 15 
YA 

| WUTZGHENE KM SRA 

| 

8 ZAKŁADY MECHANICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZE 

„URSUS* S.A. || „GNOME J kadzi S.BAUERiW. DYDYŃSKI 
* Rok zał. 1894 Rok zał. 1894 Ga 

R | aa | | ć UL. KRAKOWSKA 180 - - - - . . SKRYT. POCZT. 64 
1. Silniki spalinowe na ropę, naftę, olej gazowy | | 

i gaz ziemny: | ż. Przeprowadza: 
a) przewoźny na saniach, mocy 3 KM; | 

PEN panow, 0d! 4 -do-16Z EM; -_ WIERCENIA MASZYNOWE i RĘCZNE c) czterosuwne, poziome od 25 do 60 KM; 
d) systemu Diesel, pionowe, od 40 do 600 KM własnemi aparatami z gwarancją do każdej głębokości. 

sprężarkowe i bezsprężarkowe. | 

o sanodod, 4 6 UD INSTRUMENTACJE ZAGWOŻDZONYCH 
| oB Armatura dla pary, gazu i wody. SZYBÓW 

| 3002: W. Odlewy kokościowć s zelńuke 1 GO(EIR ud własnym wyszkolonym persónalem. 
. szlachetnych. | | 

ZĘ A ; CIĄGNIĘCIE RUR W ZANIECHANYCH - i kład u 4 Części zamienne "ga na składzie OTWORACH 

>. - Dogodne warunki kredytowe. na własny lub cudzy rachtinek, 

| PRZEDSTAWICIELSTWO ZAKŁADANIE RUROCIĄGÓW 
| > na woj. Lwowskie, Stanisławowskie i Tarnopolskie ropnych, gazowych i wodnych. - | 
| (20 03% © INŻYNIEROWIE | i RR. | ox | | ORGANIZOWANIE SPÓŁEK | a zaj Rysa a okej dla wiercenia i eksploatacji terenów naftowych. 
Ru wów, ul. orą czy 1) „ — TEL. "UL. A 



„PRZPMESZ NADTESS 

Fabryka maszyn i narzędzi wiertniczych, Glinik marjampolski,(s; 

Galicyjskie Karpackie 
Naftowe Towarzystwo Akcyjne 

dawniej Bergheim i Mac Garvey 
Mało 5) 

Oddział w BORYSŁAWIU. 

Poczta i telegraf w miejscu. ===>>=== 
Stacja kolejowa: Zagórzany. 

Telefon Gorlice Nr. 17. ===S=== Adres telegr.: „Ekscenter* GI. mp. 
Przystanek kolejowy: Glinik marjampolski 

i eksploatacji): 

a) W dziale budowy maszyn: 
Maszyny parowe dla celów wiertnictwa, 

Parowe wyciągi tłokowe, . 
Wyciągi tłokowe z napędem elektrycznym i mo-- 

torami spalinowymi, | 
Pompy parowe, transmisyjne F IĘCZNE, 
Młoty parowe, przenośne nastawialne, do. uderza- 

nia w kierunku pionowym i skośnym. 

b) W dziale kopalnianym : 
Kompletne urządzenia wiertnicze wszelkich syste- 

mów, Żurawie wiertnicze polsko-kanadyjskie, pensyl- 
| wańskie i kombinowane, A 5 
Żurawie płuczkowo-udarowe i „Rołary”, 
Żurawie wiertnicze przewoźne, 
Wszelkie narzędzia, przybory, maszyny i aparaty, 

wchodzące w zakres wiertnictwa, 
Urządzenia pompowe, grupowe 1 pojedyncze, 

oraz przybory do pompowania, : 
Kompletne gazoliniarnie, | 
"Aparaty „Metan* do oczyszczania emulsji metodą 

ciągłą. 

Wykonujemy również wszelkie na 
kopalnictwa naftowego i rafineryj na 

Zastępstwa i przedstawicielstwa w kraju: w Warszawie, Lwowie, Krakowie 

c R: 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 

c) W dziale rafineryjnym 
Maszyny, aparaty, przybory, prasy sączkowe, 

płyty i ramy do tychże i t. p. 

d) W dziale odlewniczym: 
Odlewy żeliwne do 5.000 kg., odlewy mosiężne, 

" surowe i obrobione. 

e) W dziale konstrukcyjnym : 
Konstrukcje żelazne, zbiorniki żelazne, suwnice itp. 

f) W dziale ogólnym: 
Beczki żelazne, spawane, o pojemności 200 litrów, 

czarne, pomalowane lub ocynkowane, 
Kuźnie polowe, ogniska kuzienne i formy 

__ ogniowe, 
Imadła równoległe, | | i 
Palniki i urządzenia do opału płynnego i gazo- 

wego, | 
Wyroby kute (żelazne i stalowe) w stanie SUro- 

wym lub obrobionym. 

prawy maszyn i urządzeń wchodzących w zakres 
fty, w szczególności naprawy i przeróbki cystern. © 

„dł po: 

M. 6 
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