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Przegląd stanu naftowego przemysłu 
rafineryjnego w roku 1928 

poprzednim zeszycie podaliśmy przegląd stanu sprawozdawczego i tak gdy w I kwartale wynosiła 
kopalnictwa naftowego w ubiegłym roku, ze- ona 181.161 ton w II kwartale 165.007 ton, w II 

stawiony przez Karpacką Stację Geologiczną. W/ ni- kwartale wzrasta do 180.617 iw IV kw. osiąga Wy- 
niejszym zeszycie podajemy przegląd statystyczny sokość 197.505 ton. 
przemysłu rafineryjnego na podstawie dat Minister- © . Tabela I. wskazuje ilości poszczególnych pro- 
stwa Przemysłu i Handlu. W jednym Z następnych _ duktów naftowych uzyskanych z przeróbki w po- 
zeszytów podamy omówienie ogólnej sytuacji gospo- szczególnych miesiącach. Należy tu zaznaczyć, że 

W sokość przeróbki wzrosła szczególnie z końcem roku 

darczej przemysłu naftowego w roku ubiegłym. całkowita ilość benzyny, która znalazła się w han- 
——00—— dłu była większą od wykazanej w tem ze: 

Łabi. b | 
Przeróbka ropy i wytwórczość produktów naftowych. 

Rok 1928. w tonach. . 
| | ź SA KĘ | | | | ó : ł 

Miesiąc Ropa Ben- | Nafta Olej Oleje Fara" Świece. Wazże- psfalt | Koks | Stałe EE Razem. 
zyna | gazowy Smar. fina | | lina | | smary | pozach | 

Styczeń . . . | 63780 1332 19259 11738 | 10998 390 47 a| 1819| 188]. 174] 050] 27002 EM 2000: 59098 7591 18043 12088 10976 ' 3894 34 DBS 1424150 | 813 269 903 | - 56796 
Marzec .-. . | 58283 6885 17183 13150 10733 3718 |, 27 49 1583 740 258 | 353 54679 
Kwiecień o. . | 53086 6340 15231 10334 6765 2968 28 51). 1622 | 701 | 221 | 5383 | 49740. 
IAR 25:03 56121 7000 17823 11279 881415 38315 10 — 995 688 | 201 | 974 51094 
Czerwiec . . | 56790 | 6836 17744 10444 8041 | .3007 , 1 AF 2089 824 237 | 3592 | 52828. 
LIDIGCO 23 59943 | 8441 | 17950 8158 71189 2209 4 324729. | 871 | 68 8211 | - 54862. 
Sierpień . . . | 62722. 8614 18449 8767 8554 2851 || 131 A3CE TGTC| 165 | 7562 || 57118). 
Wrzesień . . | 58052. 8969 17469 10146. 7674 3363 — 27 | 1444 | 1012 | 225 2466 52795. 
Październik . | 67882 10190 20176 10319 9984 3626 17 50 | 2081 | 1031 331 4077 | 61866: 
Listopad .. - 65239 _ 9689 19159 10470 8909 , 3441 ba 21 B= ZIE U 1011 291 3903 59015 

"Grudzień . . | 64474 | 38862 18226 9598 9286 3700 | 9 13 | 952 | 911 218 5860 57629 . 
Razem wr. 1928 |725370-. 96749 216712 126491 107920 40086 ; 163 | 307 19959 ' 10236 2664 44234 | 665521" 
Sap '„„ 1927 |681697 | 90282 203508 115568 94030 36790 643 206 _ 18385 | 8887 | 228| 47715 | 618295 

Przeróbka. ' stawieniu gdyż do ilości tej należy doliczyć jesz- 
"' Ruch w rafinerjach naftowych wykazuje w ro- SZE gazolinę uzyskaną z gazu ziemnego Wa WO 

ku sprawozdawczym pewne ożywienie w stosunku kości 31.853 tom, ogólna przeto wytwórczość ben- 
dó ubiegłego roku. W r. 1928 było czynnych (według. ©97 wyrazi się cyfrą 128.602 ton. Ż 
stanu z końca grudnia 1928 r.) 27 rafineryj zatru-- Tabóla: H 
dniających 4698 robotników. Przerobiono ropy | 

125.370 ton wobec 681.607 ton w roku ub. Wy- 

przedstawia stan zapasów ropy 
i produktów naitowych z końcem każdego miesiąca. 



czym 52i5 0% 
| ATys%. W. roku obecnym nale 

wzrostem konsumc 
samochodowego. | | Rozwój uprzemysłowienia kraju zaznaczył się 
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ykazuje miesiąc gru- również w wzroście spożycia oleju gazow > | a LE VE ego oraz dzień co stoi w związku ze wzrostem przeróbki olejów smarowych. Spożycie oleju gazowego wyno- 
w ostatnim kwartale ub. roku. siło 55.396 ton przewyższając spożycie w r. 1927 

| Konsumcja. o 0.355 ton. | ż 
Ogólny rozchód produktów naftowych w kon- <onsumcja nafty wyraża się cyfrą 147.895 ton 

Tabl. II. | | | zapasy w końcu każdego miesiaca. 

Rok 1928. w tonach. 
A ASB: | Olej i Oleje | Para- 4 . | Waze- | ' Stałe * Półprod, 

Miesiąc | Ropa yna Nafta | gazowy | smar. | fina Świece liną | Asfalt | Kóks | smary | w. Razem 
| | | | | [od i. i 

Grudzień 1927 | 34119 | 19341 18850. 16577 28589 _ 4011 | 140] * 42| 6460| 916] 284 . 75550 | 170760 
Styczeń 1928 | 34680 20734 | 18336 | 18647 | 33227 4324 | 145 | 33 | 6806 . 916 | 206 | 73942 177376 
Luty 5 35580 | 23189 20703 | 20839 |--34/573 |- «3620 1 141 405'| 7820 | - 1104 | 393 | 70053 | 185480 

' Marzec ; 39002 . 21481 | 24754 | 24873 | 42443. 4012 | 1212 68 , 8605 | 947 | 364 . 66263 193931 
Kwiecień „, 38621 19982 29395 ' 24869 , 40354 4729 139 97.1 -/'9472 | 657 | 336 , 70458 | 200486 
Maj » | 37515.) 18374 38069 28022 | 40055 432] 140 45 9617 710). 344 68582 | 209179 
Czerwiec 43103 | 17723 | 48010 | 30976 | 41312 | 5182 | 147 31 | 10391 | (Oba, 349 69513 | 224385 
Lipiec ż 42473 | 17697 , 56036 . 296071 | 39459 _ 4854 | 143 42 10728 . 870 | . 277 | 76031 235808 
Sierpień A 45874 | 14950 | 57754 | 28365 | 38550 4728 144 29 10625 1080 | 239 | 81411 | 237875 
Wrzesień * ' 48214 | 14728 . 58325 | 27597 |! 35074 | 4627 | rad.| 2237 10860 LL GABIG | 2035 1-025 234501 
Paździer. A 45185 | 14775 '. 53369 | 27061 | 35679 | 3532 | 138 | ' -40 | 11414 k=rRLGO1| 236 . 82370 230215 
Listopad — , 43011 | 14546 . 50656 | 27600 | 35755 |. 13394 132 32 | 12624 | 1783 | 302 | 83524 230348 
Grudzień , | 32809 | 14795 | 46231 | 25638 | 38436 | 4034 121 sd 0*P2ZT73,) 01.259 | 362 86770 | 230926 

sumcji i eksporcie wykazuje zmianę na. ko- wskazuje zatem spadek o 15.000 ton w stosunku do - 
rzyść konsumcji krajowej rożnica ta zaznacza się _ ub. r.stanowiła jednak najwyższą pozycję w sprzeda- szczególnie w 
wych i mafcie. 

Konsumcja krajowa wyraża się cyfrą 373.208 
ton wzrosła więc w stosunku do roku ubiegłego 
o 15.406 ton. Najsilniejszy wzrost konsumcji wy- 
kazuje benzyna, której spożyto w kraju 69.405 ton 
wobec 50.465 ton w roku ub. wzrost zatem spo- 
Życia w stosunku do r. 10927 wynosi 38%. Gdy 
jeszcze w r. 1927 stosunek konsumcji do eksportu 

yraźnie w. benzynie, ol ejach smaro- 

4 

w ostatnich latach stale na kor 

przy równoczesn 
p 

k 
duktów mie wykazuje znaczniejs 

ży krajowych produktó 
nież należy że w r. 1 

w nałtowych. Zaznaczyć rów-- 
926 spożyto tylko 135.556 ton 

mcji do eksportu natty rośnie 
zyść konsumcji. 

konsumcji wykazuje parafina 
ym silnym wzroście eksportu tego 

roduktu. Spożycie paratiny zmniejszyło się trzy- 
rotnie w porównaniu z r. 1027. Spożycie innych pro- 

zych zmian. 

że stosunek konsu 

Znaczny spadek 

wytwórczości, eksport zaś benzyny 
ży się liczyć z dalszym 

ji w związku z rozwojem ruchu ton wykazuje zatem spa 

benzyny był ujemny, a mianowicie konsumcja wy- Stan konsumcji produktów naltowych w po- 
nosiła 44% wytwórczości, eksport zaś 56%, to w r. szczególnych miesiącach roku sprawozdawczego 
1928 stosunek ten odwrócił się na korzyść konsumcji przedstawia Tabela III. | 

Tabl. LII. Konsumcja krajowa | | 
Rok 1928. w tonach 

AUDE Ben- | Olej Oleje | Para- | dra | Waze- z | Stałe | Półprod: ż 
Miesiąc . | ZYA Nafta gazowy | smar. | R aa RAZ Asfalt | Koks | smary ar Razem 

| | | | | | | | B Styczeń "| 3.914 | 15.552 | 4.420) 4816) 47 aoacan za SR | 1.846 | 31.578 Luty Po SSA Z 3.695 | 12.405 | 4.702 | '4.875 | 219 11 | 23: 875 34 135 | 2.454 29.428 
RONZB0O 0200000 m 051W4 | 10.306 | 4.860 | 3.576 . 239 18. 262 420) 53 267 | 3.492 | 28.388 

Kwiecień | 5.130 | 8.092 | 4.058 |. 5.057 | 243) — | 2a | - 500 | 34 | 243 | 451 | - 23.830 | 
Maj 6.082 , 6.158 _ 3.626 | 4.582 | 348 — | 52 | 410 | 45 177 | 1.661 | «23.141 
Czerwiec 5.079 | 6.076 | 3.331 | 3.924 | 162 | | 21 | 763 | 68 209 1.660 21.293 
Lipiec . «| 0:032 | 6.514 | 4.108 | 5.854 | 505 | 8 | edx) 154 | 135 | 115 _658 24.704 
sierpień . ; . « . .| 7048 | 11.422 | 4450 | 6.502 boga m 028 O7Y37(--461| ADOOOGOP 2; 
MIZESIEK 0.0, | (6.748-| 13:0009.1 5512 | 52903 | 786 | 3: | LO 2653 | 233 189 | 1.940 | 34.675 
Październik. . . . . | 1.445 19.301 | 5.676 | 6.265 807. 4| 47) 1786) 184| 320|.2392 | 43227 
Listopad . . . ; . „| 7.347 | 18.386 | 5.478 | 6.464 | 908 | 1) 85) 554) 76] . 206| 2.036 | 41.497 
Grudzień Se | 3784 | 20384 | 54175 |_4997 | 442| 4 | 4) 349 | 288 | 142 | 1.623| 30172 

Razem w r. 1928 | 69.405 |147.895 | 55.396 | 62.205 5619) 71) 308 | 7.104 | 1.369 | 2.357 | 21.479 | 373.208 
» » „ 1927 | 50.465 (149.375 | 46.041 62.488 15.091 _ 260 287 | 6.937 | 2.049 _ 2.185 | 22.539 | 357.712 

| | | | | | | | 

wewnętrznej, która wynosiła w roku sprawozdaw- Wywóz. śr 

naftowych wyniósł 260.477 
dek o 9,926 ton. Na zmniej- 

Wywóz produktów 

szenie się eksportu wpłynęły z jednej strony istnieją- 
Ce 

zagranicznych 
wciąż trudne warunki konkurencyjne na rynkach 

, z drugiej strony wzrost zapotrzebowa- 



POR ZEM BS NAFTOW e i St 134 _- 

KADEIE Eksport produktów naftowych. 

4 Rok 1928. w tonach. 
% e i | Olej | Oleje | Para- RE | Waze- | A. | Stałe | Półrod. 
+ Miesiąc mł Nafta |gazowy| smar. fina Świece na Asfalt _ Koks smary ak Razem 

CERA SR RECE | 4549 | 4221 | 5248 | 1544 | SZI2 SRK 2Ą SIATOE 420 12) 712| 21429 
Boon a> sl13099] "3272 5194 | 1755 | 4379| 21) | 261 591 7| 800.|- 19884 
A > | ode |. 2826] 4266) 2287) 10 | 77 <ul> a7g 16 844] 20] 61 | 282 
PoE ua w + 01]... 5089. |-, 2408) 6280 | 3797 | 2008) 12 2 02DD y= 1D4T 12| 737 | 21735 0 1, 480] 2091 4500 4528 33130 7 — 440 500 16 | 1189 | 21640 
ao Pa 3. (4708 1 2027 | 4159 2860 1974) 10 E 552 | 715 23 | 1001 18647 
BDO BROS :.*. | 48090 3410 | 5355. 9188 '1-. 2033 2 5 — 638 617 .|0<* 25] 1ÓS9 21209 
Sierpień . „| 6944 5309 5623 2961 2488 | = — ma 3900) 29] 916| 25407 
Wrzesień o 1 48ł0| 3509] 5402) 5307. 2678 e = 556 711 22 | 726| 23970 
O a. +.) 5482) 4] 304 3614 _ 3914. = odr | 904.. 228-100,5%0 25659 
Asd WAROWNIA 3486 _ 4453 2360 | 2671 — BRAMIE ZABIERZ A 20084 
Grudzień 2, JI 5409. |. 2905 ScaGe 1608 |. 26185) wan | 2] 454 ||. (681 0 16] 93M] | 20489 

Rozemiw r. 1928: | 61758 | 41436 62034 35868 ' 34434 | 121. — | 542 | 8058 | 229 | 9997 |. 260477 
A: „1927 | 62186 49403 58404 42259) 22576 | 305 | — | 12531 | 8085 172 14482 | 270403 

| | | a KOREŃ ASC | | | | 
| 

nia wewnętrznego. 
zuje jedynie parafina dzięki ujęciu sprzedaży ek- 
sportowej 
Naftowego. W roku sprawozdawczym wzrósł ek- 

niejszych zmian. 

Znaczny wzrost eksportu wyka- towych były w 
słowacja, 

tego produktu przez Syndykat Przemysłu i Francja. 

sport parafiny O 11.859 ton w porównaniu Z r. 1027. REG Gola 
Nieznaczny wzrost eksportu. wykazuje również (o 3400 ton) zmniejszył się natomias 
olej gazowy. Inne produkty nie wykazują poważ: Czechosłowacji (o 9233 ton), i Niemiec 

roku sprawozda 
Gdańsk, Austrja, Niemcy, 

u zaznaczył się 
Gdańska (o 32 

wczym Czecho- 
Szwajcarja 

w eksporcie do 
63 ton) i Francji 

t eksport do 
(o 3609 ton). 

4 dabk | | Eksport produktów naftowych z podziałem na kraje 
A Rok 1928. | w tonach 

"8 Ben- | Olej | Oleje | Para- św; | | | Stałe | półprod. | 
> =. ć | | Bra zyfia Nafta gazowy SRA ARA Swiece | Asfalt | Koks | smary ah Razem 

s | | | | 3 3-3 

i | | | | 

z t Ameryka . — AR WK PA AP m WR ZRSSZKCY 20 dań 8 
4 A Argentyna — — —+Ą = IS EdP a" 80 
| -Austrja wał ABORZĘ 3.246 908 | 20 925 | 4.911 | 2.551 — 293 . 164. 88 |, 1.248 35.934 

„A BOG RNA co Pn a woki Rs — AIR ŻE RT ORO IE DWORNA AE 2 4 
z Brazylja ab RATY 7 ALT — a 1% AŁOWOH 2e w że BA. KE 105 

Bułgarja . KEP = — ać 5) — M is mą z: af RSE 
Czechosłowacja 45.739 | 26527 | 3.448. 10.659 | 1.002 — SAS EDTZE 75 „848 92.011 
Danja . | 1.084 | 103.) (469 | 224 | 55 — 3002] 17 2 882 
R ROR(Ż WZW ASRR riozj 2211-6026] „30 UDO AA | GO s SE AE: > 5 | 10047 
aRóś-l W0ANCBRASATAAE, 7400 _ 9.344 | 12.657 | 14.349 20.182 PE SSCEW AE BOR aRIO 15 LIQR 66.606 
Grecja NA CE — — 324 | MOŻ ORZZ "MPA ORGA | — 334 

' Hiszpanja — — — 8 RPYDWA JOCK POSRDZAA LA | | 0% 579 
Holandja ź — | > | a: s i ŻE | de | ż | 36. | ZE z 

Italja 360% NZ RE AR OTOBO ROSZ 20351201 00R — 3.662 
Japonja . PY” AR Rak=200* AR GIRCŚNRZO "RER A 55 — APA SR: za 55 
Jugosławia 2 RÓJEÓRCO A SIR SRR WESA) ZROB AJOS WY 4 4; 6 1.708 
JaieoRRSRZRCN ART RCTMN OM 13 | 506 | 1.569 | 211 | 05 | = — NASZE 16 2.380 
Łotwa . 00 SPARNODZEA A m soojb | TJS ONY 30 — nm 32 | — 695 5.599 
NIRO WOS ROG 4007 0 235. 349 | Gd RS: (ODORZJABIE KA 403) DBO = 1.401 17.061 
Norwegja 8. ZPAWADRARAZ 28 | — | 15) — = =. sRodmna Się sa > 2: 

| I Palestge RON BC 0 0 NE OSC dn RI Z: NSE ask Ra EX 8 
3 <= DREAM Rumunja . | ORPORZ NZ CÓW mo R3a ROSA RE 343 | NE KE PR 37 2 658 

BE 3 Ozwajcalja 00 0 503 | Jk | AŻJAG 0200r 3BU OC 31 203 05= 701 14.269 
7: Szwecja 0a ASTRO OR: 3016 20603 134 39935 SA ORŁA 1 2.217 
A R prianiaoow R. 0.5 SEE WA IE ata tal 89 SESÓĆ M R A gg | 

WENERA RANNNSZCASNNARE „181 | SB: - 575 + - 008% LOZO WS >= 24 — — 290 4.153. 
vB J, S. R. . . > . - . 3 ż 0 | CEYZ | | Pn Ęe | SA | RSE — — | s | = | yte m Z 

a | | | | — | | ———— 
Razem w r. 1928 . . 61.758 | 41.436 | 62.034 35.868 | 34.434 . 121. 6.542 8.058 229 9997 260.477 0.4927 23. | 62.180. 49.403 | 58.404 | 42.259 22.576 _ 305 | 12.531 8.085 | 172 | 14.482 | 270.403 

| | | | | | | | i 

_ struje Tabela IV. 
Stan eksportu w poszczególnych miesiącach ilu- Na zwięk nęła głównie parafina, któr 
Głównymi odbiorcami polskich produktów naf- 65% całego importu parafiny 

szenie naszego importu do Francji wp 
a stanowiła w r. 

do Francji. 

ły- x 

1028 



STF: 13 

2 dyskusji zjazdowej.. 
> RZEMYSY Zeszyt 5 

622.323 -+ 622.24 
(1020 słów) 

Wybór terenu na odbudowę górniczą 
Rożwiajac myśl podjętą przez szan wnego Prele- 

genta P. Prof. Fabiańskiego, pragnę zwrócić 
uwagę na. pewne momenty dotyczące możliwości 
przeprowadzenia tej metody eksploatacji w naszym 
przemyśle naftowym. | | 
-__.. Byłoby przedewszystkiem na czasie zdanie sobie 

sprawy z trudności na jakie napotykamy przy reali- 
zacji tego projektu. i 

>. . Jedną z:takich trudności, będzie obliczenie, cho- 
Ciaż w przybliżeniu, zapasu ropy pozostałej w złożu 
po wyeksploatowaniu już takowego wierceniarmi, na- 
stępnie ustalenie ile procent zapasu tego będzie mo- żna prawdopodobnie 
podziemnemi. | 

Obydwa wymienione kryterja zależne są Ściśle 
od specyficznych własności poszczególnego złoża. 

Złoża w których ciśnienie gazów jest wielkie, 
zostały przypuszczalnie intensywniej wyeksploatowa- 
ne niż te, w których ropa zawarta w złożu nie pod- 
lega tak wysokim ciśnieniom | czerpadie jej trwa 
przez dziesiątki lat. Porowatość piaskowca bę- 
dzie również ważnym czynnikiem w kierunku silniej- 
szego wydobycia ropy przez wiercenia. Złoża dyslo- 
kowane tektonicznie będą zwiększały trudności tech - 
niczne eksploatacji podziemnej, przyczem przypusz- 
czać należy, że ich wydajność procentowo będzie 
słabszą. ŻRERAE 
, W związku z obliczeniem zapasów kopalni Li- 

pinek udało mi się otrzymać ciekawe wyniki. Oblicze- 
nie oparto na ustaleniu porowatości piaskowca meto- 
dami laboratoryjnemi, z przyjęciem 100% zapełnienia 
por, z dość hojnie przyjętą przeciętną miąższością 
piaskowca. Obliczenia te dały o wiele mniejsze wy- 
niki'w porównaniu z obliczeniem tej samej jednostki 
objętościowej piaskowca na podstawie ogólnej krzy- 
wej eksploatacji, przyjmując 20% wydobycia wier- 
cenia. Tłumaczyć by to należało migracją ropy w 
samym pokładzie z zewnątrz obszaru objętego wier- cehniamii. 

„ Ważnym warunkiem zapewniającym amortyzację 
włożonego kapitału w eksploatację podziemną jest 
dostateczny zapas ropy, który da się tą metodą wy- 

cia dla tej metody. Cyfrę tę już na pierwszy rzut oka 
trzeba uznać za najniższą granicę, gdy przyjmiemy 
pod uwagę 10-letni okres eksploatacji związany 

to wówczas wy- 
padnie na 1 rok 10.000 ton tj. 1.000 wagonów, mie- 
Sięcznie zaś -- 83 wagony. Jak widać przy przyję- 
ciu tego minimum nie otrzymujemy nadzwyczajnych 

_ wyników. 
Danie ścisłej odpowiedzi na pytanie ile procent 

ogólnej zawartości ropy ze złoża uda się wyczerpać 
metodą górniczą jest bardzo trudne, gdy zważymy, 
że jest to Ściśle zależne od struktury (porowatości) 
samego piaskowca, jedynie można wyciągnąć pewne 
wnioski na podstawie liczb. podanych przez prof. 
Fabiańskiego już z istniejących kopalń w Pechel. 
bronn i Wietze. | 

Niezawodnie praktyka wiele kwestyj dziś wąt- 
pliwych wyświetli. Nie odsuwając jednakowoż tej 
zasadniczej kwestji na potem, można niektóre Spo- 
strzeżenia odnośnie do naszych warunków podnieść 
l rozważyć. Pędzenie chodników podziemnych w 
samem złożu jak to ma miejsce w istniejących już 
tego rodzaju kopalniach, było spowodowane sprzy- 
jającemi warunkami tj. występowaniem zbitych pia- 
sków nasiąkniętych ropą. U nas mamy do czynienia 
z mniej więcej twardemi pliaskowcami, których ura- 
bianie bez materjałów wybuchowych i maszyn żelaz- 
nych staje się nie do pomyślenia, używanie zaś tako- 
wych w warunkach atmosfery gazów. ropnych jest 
wykluczone, Należałoby zatem szukać sposobu rozbu- 
dowy podziemnej chodników w warstwach otacza-. 
jących piaskowiec tj. łupkach, iłołupkach które dzięki 
swej plastyczności, nadawałyby się raczej do pracy 
bez materjałów wybuchowych, a przy użyciu maszyn 
żelaznych nie powodowałyby krzesania iskier i tem 
samem nie stwarzały niebezpieczeństwa pożaru. 

Gdy więc na pozór usuniemy konieczność post- 
wania się chodnikami w samym pokładzie, zastano- 
wićby się należało, gdzie lepiej jest sieć chodników 
umiejscowić, czy nad, czy też pod złożem ropnem. 
Wiele argumentów przemawia za rozbudową pod 
plaskowcem. Ściąganie Iopy ze samego złoża nastę- 
powałoby zapomocą kilkumetrowych otworów Świ- 
drowych wierconych maszynami już dziś w górnic- 
twie używanemi. Użycie płytkich wierceń podziem- 
nych jako sposobu odsłonięcia złoża ropnego posiada 
tę dodatnią stronę, że czerpywanie ropy ze złoża 
przeprowadza się równomierniej niż jedynie za po- 
mocą chodników. Zdarzały się często miejsca między 

chodnikami (Chambrier Exploatation du petrole par 
puits et galeries), które oddzielone przegrodami ila- 
stemi nie zostawały wyeksploatowane. 
usuwa gęsta i równomiernie rozłożona sieć wierceń. 

Nie biorę w powyższem rozważaniu pod uwagę 
zwiększenia kosztów spowodowanego temi wierce- 
niami, chociaż zwyżkę kosztów można usunąć 
przez rzadsze rozmieszczenie chodników. Obecność 
wód w złożu i ich obfitość odegrać musi nie- 
pomiernie ważną rolę przy tego rodzaju eksploa- 
tacji. Możnaby już dzisiaj uznać złoża ropne, po- 
siadające wodę spagową o ciśnieniu hydrostatycznem, 
za chwilowo nie nadające się pod tego rodzaju 
eksploatację. W ogólności złoża, które charaktery- 
zują się występowaniem silnych wód, stworzyć 
nogą znaczne trudności a nawet zaważyć jeżeli 
nie nad udaniem się dokonywanej próby eksploatacji 
podziemnej, to co najmniej ujemnie wpłynąć na 
rentowność przedsiębiorstwa. ! | 

Idąc po linji powyższych uwag należałoby 
uskutecznić wybór terenu pod zamierzoną próbę tejże 
metody, który odpowiadałby 
runkom: 

a) był dobrze zbadany uprzednią eksploatacją 
wiertniczą, A. | 

b) o dość znacznym obszarze, 
c) o małych dyslokacjach tektonicznych, 

Obawę tą 

następującym wa- 

> „AA 



DREZNA a 

sera EO z KW 

d) pozbawiony silaych wód wgłębnych, 
e) o nieznacznej głębokości w zaleganiu, nie 

przekraczającej 500--600m ze względu na stopień 
oeotermiczny i wielkie ciśnienia górotworu, które 
utrudniałyby rozbudowę sieci chodników. 

Tych kilka myśli pragnę dorzucić do idei zaimi- 

PRZEMYRE APRIEOWE Z PO BEDRDZCa WRPEZE 

cjowanej przez prot. Fabiańskiego, celem zaintere- 
sowania szerszego grona inżynierów naftowych dyS- 
kusją nad rozwiązaniem szeregu trudności 1 za- 
gadnień związanych z tym problemem tak doniosłym: 
w obecnej chwili dla polskiego przemysłu nafto- 
wego. ! dY Ó August Nieniewski. 
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A GQEŻY - (5350 słów i 3 rys.) 

Błędy pomiaru ciśnienia mikro- 
manometrem Krella. 

Ponieważ pomiary gazu ziemnego zapomiocą rutek 
spiętrzających (Prandtia, Brabbeego i t. P.) 

będą stosowane jeszcze przez pewien okres czasu, 
zanim nie zostaną w dostateczny dla cełów przemy- 
słu sposób opracowane metody mierzenia tego gazu 
poruszone w artykule Asystenta Laboratorjum Ma- 
szyaowego P. L. Pp: W. Kołodzieja zamieszczonym 
w Nrze 1 „Przemysłu Naftowego” Z r. 1929, omó- 
wiono poniżej jedno ze zródeł błędów tych pomia- 
rów, któremu należałoby prawdopodobnie niejed- 
nokrotnie przypisać błędne ich wyniki a w każdym 
razie conajmniej znaczny wpływ na nie. 

żródłem tem jest sposób mierzenia różnicy Ciś- 
nień występujących w rurce spiętrzającej, ponieważ 

stopień dokładności tego pomiaru, dokonywanego 
mikromanometrami, nawet przy użyciu przyrządów 
najdokładniejszych i majlepszej konstrukcji jest już 
dość znacznie ograniczony, przy stosowaniu zaś pry- 
mitywnaych mikromanometrów .Krella nie są wyklu- 
czone błędy w odczycie ciśnienia dochodzące do 
30% i. więcej, szczególnie przy pomiarze ciśnień 
małych. Wprawdzie procentowy błąd w oznaczeniu prędkości, 

względnie ilości gazu przepływającego przez przekrój 
a spowodowany błędem w odczycie powyższego ciśnienia, 
jest od niego W przybliżeniu dwa razy mniejszy, ponie- 
waż ten. ostatni występuje w obliczeniu prędkości pod 
pierwiastkiem, może jednak mimo to osiągać poważniejsze 
wartości, jeżeli błąd pomiaru ciśnienia jest znaczny. Wy- 
nosi on np. przy błędzie w pomiarze ciśnienia równym 

-- 307/6= a OBOZIE PEEK 1|-0-r14. 
Najważniejsze przyczyny błędów występujących 

zazwyczaj przy pomiarze *wspomnianej różnicy ciŚ- 
nień mikromanometrem Krella, dadzą się zestawić, 
jako leżące w: 

A) budowie i wykonaniu mikromanometru; 
B) sposobie używania go przy pomiarze; 
C) sposobie robienia odczytów: 
D) przyjmowaniu ciężaru gatunkowego cieczy 

użytej w przyrządzie; | 
| E) wyborze przyrządu O niewłaściwym zakre- 
sie mierzenia | 

F) obchodzeniu się z przyrządem. 

A) Błędy z budowy i wykonania mikromanomettu. 
Mikromanometr Krella (Fig. 1.) będąc wpraw- 

dzie przyrządem tanim i pod niektórymi względami 

wygodnym w użyciu, posiada jednak, jako jeden. 7 
najprymitywniej zbudowanych typów, szereg wad. 
łak w samej konstrukcji, jak też łatwo : występują 
cych w wykonaniu danej sztuki a mogących powo- 
dować jedne Z największych błędów pomiaru. | 

Z 3 a M 

zh 

JAERZE 
- Mikromanometr Krella. 

1) Wady zbiorniczka i rurki. 
Tak średnica wewnętrzna rurki (2), jak 1 po- 

wierzchnie poziomych przekrojów zbiorniczka (1) 
posiadającego kształt nierównomierny, nie są w każ- 
dem miejscu te same, Oraz oś rurki nie jest zwyczaj- 
nie dokładnie prosta, co powoduje, że 

a) równym stopniom ciśnienia nie odpowiadają 
równe odcinki drogi powierzchni cieczy Ww rurce. 

Dość mała powierzchnia poziomego przekroju 
zbiotniczka w stosunku do powierzchni wolnego 
przekroju rurki wywołuje A 

b) znaczniejsze obniżanie się poziomu cieczy 
w zbiorniczku wraz ze wzrostem ciśnienia i temsam€m 
w miarę wzrostu tegoż, stopniowe skracanie odcinków 
drogi poziomu cieczy w rurce odpowiadających TÓW" 
nym stopniom ciśnienia. | 8 | 

Stąd też wskazania równomiernej skali umiesz- 
czonej na przyrządzie, są zwyczajnie błędne. 

Zachodzą wypadki, odzie błąd wskazań przyrządu, 
spowodowany powyższemi wadami, dochodzi do 8,5% 
a nie jest wykluczony i wyższy. i | 

Wpływ powyższych wad daje się usunąć przez 
korekturę skali równomiernej zapomocą WYyWZOrCo” 
wania (cechowania) przyrządu, polegającego na: 

a) zastąpieniu skali równomiernej skalą skom- 
pensowaną, t. |. nierównomierną, wykonaną dla każ- 
dego poszczególnego przyrządu z osobna, a uwzglę- 
dniającą powyższe wady; | 

Sposób drogi, nadający się więc tylko do przyrzą” 
dów precyzyjnych. | s+ 

b) sporządzeniu krzywej korekcyjnej przyrządu. 

i 
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2) Zły kat nachylenia rurki do poziomu. 
Kąt ten, jako zależny od wzajemnego położenia 

rurki (2) i libeli (3) w ramie mikromanometru, po- 
siada zwyczajnie pewien błąd wynikły z montażu. 

Przyczyną tego błędu jest zasadnicza budowa 
przyrządu, utrudniająca należytą regulację wzajem- 
nego położenia rurki i- libeli; wpływ zaś tych tru- 
dności uwydatni się naogół tem silniej, im kat na- 
chylenia rurki do poziomu będzie mniejszy. 

1. Zmiana w 

woduje błąd wskazań u przyrządów 0 zakresie mierzenia 

2. Zdarza się, że błąd ten dochodzi nawet prawie do 30%. 
Możliwie dokładną korekturę jego da się prze- 

prowadzić właściwie tylko przez wywzorcowanie przyrządu. 

3) Skala przesuwalna. 

Stosowana często przy mikromanometrach Krella 
skala równomierna (4) wykonana do przesuwania 
wzdłuż osi rurki a inająca na celu ułatwienie na- 
stawiania położenia zerowego, mogłaby mieć zna. 
czenie tylko w tych wypadkach, kiedy różnice w błę- 
dach wskazań każdego punktu skali w różnych jej 
położeniach, byłyby dostatecznie małe tak, że wy- 
starczałaby tu tylko jedna Średnia krzywa tych. 
błędów, sporządzona przy wzorcowaniu przyrządu. 
Jednak przekonanie się o tem wymagałoby spraw- 
dzenia przyrządu w kilku a conajmniej dwu skraj- 

nych położeniach skali, co byłoby zbyt drogie a mo- 
gące niezawsze dawać wyniki pożądane. 

Stąd posługiwanie się urządzeniem do 
wania skali, jako mogącem dawać wyniki wątpliwe, 

musi się uważać naogół za wadliwe. . Z, 
4) Skala prędkości. 

Dołączana nieraz do przyrządu skala prędkości 
(5) odnosi się do określonej gęstości gazu i do 
określonego rodzaju rurki spiętrzającej, której średni 
spółczynnik w sobie zawiera. 

Toteż używanie jej może prowadzić do błędów 
| idących w dziesiatki procentów, praktycznie jest więc 

bezużyteczna. 37 
5) Drewniana rama. 

Drewniana rama (6) mogąca się zsychać -i pa- 
czyć, szczególnie jeżeli jest wykonana z materjału 

nieodpowiedniego, lub niedostatecznie wysuszonego, 
nie daje wystarczającej gwarancji zachowania sta- 
łego wzajemnego położenia rurki i 

ga za sobą błędy podane BOGZ | 
_ Do pewnego stopnia może zabezpieczać przed 

tym wpływem przechowywanie przyrządu w miej- 
scach nie wilgotnych ale i nie nazbyt suchych. 

Jest jasne, że wogóle nie można użyć do pomiaru 
imikromanometrów niedość | 

„PRZEMYSŁ NAFTOWyY« 

przesu- 

libelli, co pocią- 

uchronienia się przed błędem mogącym 
z tego powodu; bezpieczniej jest umieszczać mikro- 
manometr w przybliżeniu na 

- Z rurką spiętrzającą, co jest ważne szczególnie przy 
pomiarze. ciśnień ima s SĘ 

Zeszyt 5 NN a pk a EP OE, A r Z20 DRE wyk 

B) Błędy ze sposobu używania mikromanometru przy 
i | poiniarze. i Re 

l) Ustawienie Przytząd w: 
a) Odchylenie przyrządu nawet nieduże, od po- 

ziomu wskazanego libelą, może powodować znaczne 
błędy wskazań (p. uwaga 1. w ZA 

b) widoczne odchylenie wstecz lub wprzód po- 
siada wpływ podobny jak pod a), tylko w mniej- szym stopniu. 

Dla zmniejszenia do dostatecznie wązkich gra- 
nic; błędów pochodzących z powyższego, potrze- 
bne jest więc staranne ustawianie przyrządu przez 

przymocowywanie go do podstawy dającej dosta- 
teczną gwarancję niezmienności swego położenia 

' podczas pomiaru. (Ściany, silnego, odpowiednio zbu- 
dowanego trójnoga i t. p.), przy pomocy śrub przy- 
trzymujących; wolne stawianie przyrządu lub 7a4 
wieszanie go na sznurku, 
szyć przyrząd z właściwego położenia, jest zatem 
nieodpowiednie. | 

spowodować błąd pochodzący stąd, 

naj- (mieszanina gazu i powie- 
o różnym cię- żarze gatunkowym oraz różnej teriperaturze (SZCze- 

Ślni przewodzących 

przewodach są w tym wypadku 
temsamem ciśnienia te nie kompensując 

się powodują, że różnica ciśnień przy mikromano- 
metrze, którą on też wskazuje, jest inna, jak wytwo- 
Izona w. rurce Sspiętrząjącej. „Wpływ ten uwydatni 

się tem silniej, im mniejsze różnice ciśnień się mie- 
rzy a błąd powstały z tej przyczyny może osiągać 
tu wartości za wysokie, aby można było ich nie. 
uwzględniać. | 

Jeżeli n. p. mikromanometr jest umieszczony w wy- 
sokości h = 1,5 m ponad rurką spiętrzającą i z jakich. 
kolwiek powodów podanych wyżej, w jednym przewodzie 
znajdzie się gaz o ciężarze gatunkowym | 

yi = 1,20 kg/m”, w drugim zaś 0.Yą = 1,05 kg/m? 
to ciśnienia wywatte temi słupami SaZu W poziomie rurki 
spiętrzającej wyńtliosą : 

BY=hR., i =10 10= 1,8 m/m sł. w. 
Pe= NU fs==1,0%1,05-= 1,58 m/m sł. w. 

Zatem różnica między temi ciśnieniami, o którą też 
różnić się będą wskazania mikromanometru od rzeczywi-- 
stej wartości różnicy ciśnień w rurce spiętrzającej, wynosi 
0,22 m/m sł. w. Ę 

Przy pomiarze ciśnienia n. p. 7 m/m sł, w. błąd 
procentowy spowodowany powyższem wyniesie : | 

0,22 
OUA = "100: 70 00 3,10% 

Ponieważ przy pomiarze ciśnienia ciężary ga- 
tunkowe gazu w obu przewodach nie 
a wypadki takie jak w 
w pewnych warunkach 

łych. 
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2) Łączenie przyrządu z rurką spiętrza- 
iż a rza R Gi 

Błędy stąd powstałe mogą być dowolnie duże 
a mają swe źródło w nieszczelności połączeń. Ko-- 
nieczne jest zatem: 

a) połączenia wykonywać przy pomocy węży 
gumowych dostatecznie ciasno nachodzących na 
oliwki mikromanometru i rurki spiętrzającej, oraz 
nieuszkodzonych (popękanych i t. 3 
s = b).. dO zatykania wlewu zbiorniczka (Fig. l. P. 
f) używać korków gumowych a nie zwykłych i co 
gorsze, wykrawywanych nożem z korków większych; 

c) nie używać umieszczanego często na przytzą” 
dzie kurka czterodrogowego (Fig. 1 p. 82); < który 
może być nieszczelny, jeno stosować zwykle zresztą 
używane połącznie A—B (Fig. 2.) z kurkiem szkla- 
nym C, który łatwiej uszczelnić. | 

1. Pozatem przy posługiwaniu się dość ciasno cho- 
dzącym (o ile ma być szczelny) kurkiem przymocowanyni 
do przyrządu, łatwo zruszyć Sant przyrząd Z właściwego 
położenia. i 

2.W wypadkach wątpliwych szczelność połączeń 
można sprawdzić przez powleczenie Z zewiiątrz odnośnych 
miejsc pianą Z mydła, od wewnątrz Zaś poddać je nadci- 
śnieniu. Tworzące 
nawet nieszczelność. 

się bańki z mydła wskażą najmniejszą 

E 

Fig. 2. 
Połączenie mikromanometru Z rurką spiętrzającą. 

3) Nastawianie położenia zerowego. 
Błąd ten może 

teczną kontrolę położenia zerowego 
rem, jak i powtórną po pomiarze, 
przy załączonych przewo 

Polega on na tem, że przewó 
- oomimo otwarcia kurka Ć nie wyrównuje 

nie ciśnień panujących w miejscach I 
różnica ciśnień powstała w rurce 
i w miejscach F i GQ; powoduje 
przez przewód A—B 
różnicę ciśnień między punktami A i 

mieć miejsce wtedy, ody osta- 
przed pomia- 
dokonywa się 

dach do rurki spiętrzającej. 
d AB. (Eis. 2) 

dokład- 
pa Ex 032 

spiętrzającej a więc 
stały przepływ gazu 

i wywołuje temsam€em pewną 
B tem więcej, 

NA M TOW Ę: 

ązki przewód w kurku C sta- że zwyczajnie dość w 
r dla przepływu. Mikromano- nowi dodatkowy opó 

metr będzie więc pod. działaniem tej ostatniej rÓŻ- 
nicy. | 

że przy odetkanym wlewie zbiorniczka. Jasne, jeszcze nieko- mikromanometru ułożą się warunki 
rzystniej. 

Wypływa stąd postępowanie następujące: 
a) regulować 1 kontrolować położenie zerowe 
d załączeniem węży do rurki spiętrzającej, wzglę- 

dnie po zdjęciu ich z rurki a więc gdy w przewo- 
dach panuje ciśnienie atmosterycziie; 

'p) używać rurek spiętrzających, posiadających 
na obydwu swych przewodach kurki (dla wygody 
w obsłudze mogą być sprzężone), lub w miejscach 
F 4-/G- (Fig.. 2) włączać kurki szklane. O ile kurki 
te są: szczelne, można regulować i kontrolować poło- 
>enie zerowe po dokonaniu połączeń. 

Używanie kurków sprzężonych przy rurkach spię- 
trzających nie zastępuje jednak stosowania przewodu 
A — B z kurkiem. C, ponieważ podobnie jak kurek cztero- 
drogowy (p. 2- 0); nie dają dostatecznej „gwarancji tÓW- 
noczesnego otwierania i zamykania obydwu przewodów, 
co byłoby w tym wypadku potrzebne. 

prze 

C) Błędy ze sposobu robienia odczytów. 

1) Błąd paralaktyczny. 
Błąd ten, jako pochodzący z nieprawidłowego, 

ukośnego ustawiania oka przy robieniu odczytu, może. 
być w mikromanometracn Krella dość znaczny z na- 
stępujących powodów: | 
'_ a) skala jest zwyczajnie dość oddalona od rurki 
a przytem rurka często zanadto głęboko osadzona 
w rowku; utrudnia to przy uspokojonym nawet pozio- 
mie cieczy w TUrce, prawidłową ocenę jego poło-- 
żenia względem skali; | „ABA 

b) nieprawidłowość tą powiększa jeszcze to, że 
oko łatwo: znajduje przedłużenie linji prostej W kie- 
runku poziomym lub pionowym, uchwycenie zaś prze- 
dłużenia kresek skali, mających kierunek od powyż- 
szych odchylony, jest trudniejsze. | 

Zredukowanie do minimum błędu spowodowa-- 
wymaga więc ZWTÓ- 
e przy robieniu od- nego powyższymi czynnikami, 

cenia dostatecznej uwagi na ni 
czytu. | 
2) Błąd „wahaniapoziomu cieczyw rurce. 

Wartość ciśnienia, odczytana jako średnia Ze 
skrajnych położeń poziomu cieczy Ww rurce podczas 
jego wahań, jest wątpliwa, ponieważ wahania te, 
których przyczyny mogą być różnorodne (głównie 
drobne wiry, prad niezupełnie równoległy, drobne 
a szybkie talowanie prędkości), Są zwyczajnie nie- 
równomierne, więc rzeczywista średnia wartość ci- 
śnienia może być inna, jak odczytana w powyższy. 
sposób. Przez zmniejszenie do możliwie wązkich granic 

ciśnienia zapomocą tłumienia ich, 
powyższych wahań ia ich, prawidłowe wartości daje się uzyskiwać bardziej 
z odczytu. | Tłumienie można uskutecznić przez zdławienie 
obydwu przewodów prowadzących do mikromanome- 
tru zapomocą częściowego przymknięcia kurków na 
rurcę spiętrzającej, © ile ona je posiada, lub też wsta- 



wienia do przewodów przegród z dość gęstego płót- 
na, albo postrzępionych pakuł. 

1. Pewne słabe chwianie się poziomu cieczy w rurce 
jest jednak konieczne dla kontroli, czy kurki nie zostały 
całkiem zamknięte, względnie przewody za silnie przy- 
tkane tak, że połączenie między inikromanometrem a rurką 
spiętrzającą zostało przerwane. 

2. Powyższe odnosi się tyiko do pomiarów w ca- 
łości: założonych i przeprowadzonych racjonalnie, t. zn. 
jeżeli wahania ciśnienia nie są spowodowane wadliwem 
wmontówaniem rurki spiętrzającej zbyt blisko za zmianą 
kierunku gazu (zasuwami, garnkami, kolańnami,) a temsa- 
mem nie wywołane silnymi wirami i skłębieniem nieu- 
spokojonego dostateczne prądu gazu, albo też wstawie- 
niem rurki za blisko przed lub za pompami ssącemi albo 
kompresorami bez stosowania zbiorników wyrównawczych, 
kiedy mikromanometr odczuwa zanadto silnie falowanie 

ciśnienia statycznego, spowodowane skokami ssącymi 
względnie tłoczącymi pomp czy też kompresorów. 

D) Błędy z przyjmowani: niewłaściwego ciężaru ga- 
tunkowego cieczy użyte | w mikromanometrze. 
Przy przyjmowaniu przeciętnego ciężaru gatun- 

kowego są 
ż 7 =0,80 gr./cm* 

dla spirytusu używanego w mikromanometrze, mogą 
powstawać nawet kilkuprocentowe błędy z nastę- 
pujących powodów: | 

a) używany zwyczajnie do tego celu spirytus 
znajdujący się w handlu a posiadający moc około 
95% (w procentach objętościowych alkoholu w spi- 
rytusie) ma ciężar gatunkowy przy 150C, jak z po- 
niższegu wykresu (Fig. 3) widoczne, około 0,815 
gr/em5% a więc już świeżego płynu znacznie więcej; 
jak przy powyższem założeniu; | 

Zakładając dla takiego spirytusu / =0,80 gr./cm?* 
przy 15%C popełnia się błąd : 

0,815 — 0,80 R OWA =— = DATa 100=0 — 1,8%. 

b) wskutek dużego spółczynnika rozszerzalności 
alkoholu, ciężar gatunkowy spirytusu zmienia Się 
znacznie z temperaturą płynu (wykres); 

Przy użyciu 95 procentowego spirytusu o temmpe- 
raturze n. p. 00% oraz założeniu Y — 0,80, błąd wyniesie 

0,828 — 0,80 
— + 0828 7 100 o — 3,4%. 

. ©) ten sam płyn używany wielokrotnie do po- 
miarów, zwiększa jeszcze swój ciężar gatunkowy 
wskutek wyparowywania czystego alkoholu oraz chło- 
nięcia wilgoci z powietrza, nieuwzględnianie więc 
tego powoduje dalsze zwiększanie się błędów. 

Usunięcie powyższego błędu wymaga więc 
uwzględniania choćby w przybliżeniu temperatury 
płynu, oraz kontrolowania co pewien czas ciężaru 
gatunkowego spirytusu wielokrotnie używanego do 
pomiarów, lub procentowej zawartości alkoholu 
w: nim. | 

1. Praktycznem byłoby więc przeznaczenia odrazu 
większej ilości płynu dla celów pomiaru i zlewanie chwi- 
lowo używanej przy pomiarze drobnej jego części z po- 
wrotem do całej ilości. Wskutek tego ciężar gatunkowy 
spirytusu zmieniać się będzie wolniej (punkt c), nie 

będzie to więc wymagało zbyt częstej jego kontroli, cą areometru gęstościow 
Pozatem większa ilość płynu umożliwia pomiar jego cię- 

(.__ Zeszyt 5- 
czy), lepiej używać areometrów przeznaczonych wyraźnie 
dla spirytusu. Wskazania ich są wprawdzie prawidłowe 
tylko w pewnej temperaturze (zwyczajnie 150 Q), w innych 
temperaturach odchyłki są jednak nieznaczne. 

3. Alkoholomierze podające procentową zawartość - 
alkoholu. w spirytusie w procentach ciężarowych lub 
objętościowych są mniej dogodne w użyciu, ponieważ 
wymagają stosowania tablic redukcyjnych. 

4) Areometry gęstościowe oraz alkoholomierze dla 
procentów ciężarowych dają właściwe wskazania w płasz- 
czyźnie zwierciadła cieczy (stąd odczyt pod zwierciadłem 
cieczy, od spodu), zaś alkoholomierże dla procentów ob- 
jętościowych, na górnej granicy spiętrzenia powierzchni 
cieczy przy trzonku alkoholomierza (odczyt nad zwier- 
ciadłem cieczy, z góry). Bezpieczniej używać areometrów 
cechowanych, w każdym zaś razie areometry, nie przyj- 
mujące w płynie położenia pionowego, do użytku się nie. nadają. 

Dołączony wykres (Fig. 3) podaje z dokładnoś- 
cią wystarczającą dla pomiarów ciężar gatunkowy 
spirytusu przy zawartościach alkoholu od 85 do 
100% objętościowych, względnie od 80 do 100% cię- 
żarowych oraz dla temperatur od 0 do 300 C. 

Jemperatura płynu m ©C. 
30 25 20 45 40 3 0 

400 q—t 100 
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Fig. 5. 
Wykres ciężarów gatunkowych spirytusu. 

Dla spirytusu o wiadomym, względnie zmierzo- 
nym zapomocą alkoholomierza składzie procentowym 
(objętościowym lub ciężarowym), powyższy wykres 
podaje wprost ciężar gatunkowy płynu dla różnych 
temperatur. | 

N. p. spirytus o zawartości 93% objętościowych 
alkoholu (co odpowiada oo 89,7%, ciężarowym) posiada 
ciężar gat przy 0700 0,835, przy 155 C000,822, przy 300 
c 0,810 gr./cm*. | | | 

O ile został zmierzony ciężar gat. płynu zapomo- 
czo w pewnej temperaturze, 

: ARGE Broda e to z wykresu można oznaczyć jego skład procen- all gatunkowego areometrami gęstościowemi iu alko- ; - 3 PAtYNIKDWYJ WE ja Hwolemierzami (przez oznaczenie procentowej zawartości o, % u Poraj clągu ciężar gatunkowy SO 
alschelu w płynie i znalezienie odnośnej wartości ciężaru nych temperaturach. „gat z fe niższego wykresu). 

- . 2. Ponieważ arcometry gęstościowe, t. j, wskazujące 
wprost ciężar gatunkowy cieczy, dają w różnych cieczach 
wskazania cokolwiek różniące się od. siebie (wskutek 
odmiennych właściwości kapilarnych poszczególnych cie- 

N. p. ciężar gat. płynu w. temp. 159C wynosi 
0,826 gr./cm. Jest to więc. spirytus 99 procentowy (vy, 
objętościowe). Stąd ciężar gat. tego płynu w tempera- 
turze n. p. 300 € wyniesie w 0,814 gr./cm.*, | 

(Dok. nast.) 

| 
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| ak samo przy ciągnięciu należy ludzi podzielić. 

chwytają za palce bębna i zaciągają go, a wiertacz przyciąga hamulec. leraz pomocnicy dzielą się na- nąć z nad otworu i na tem można znowu, 
stępująco: jeden idzie do korby i odkręca śrubkę w 
z czopa, wzgl. wyciąga zawleczkę i cze | 
powiedniej chwili zdjąć pociągacz z korby, drugi 
pomocnik odkręca śrubę pająka, 
bową jarzma od Śruby popuszczadłowej | szpicem postęp, mianowicie Świ 

ące śrubę popuszczadłową. wiał się sam pod Ścianą, 
dża sama do góry (w tym po zrzuceniu strun jechać z łyżką. Do tego celu 

służy następujące urządzenie (rys. 5.) Przy Ścianie 
wieży umocowane są 2 krążki (1) przez które prze- 
wleczona jest linka (2), na górnym końcu tej linki za- 

rozchyla szczęki obejmuj 
W. tej chwili śruba podjeż 

łzow) bnsprowya o >" RE" 

R 

331.31 : 665 (2100 słów + 4 fot. Tt 4 rys.) 

Na czem oszczędzać czas przy 
wierceniu linowem.. 

(Dokończenie. ) 

Na komendę wiertacza: 
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Rys. 5. — Odciągacz świdra. 
„l — Rolki przy Ścianie, 2 — Linka, 3 — Karabinek, 4 — Oko, 5 — Łańcuszek, 

celu przeciwwaga musi być nieco cięższa od śruby); 
a pomocnik zakręca z powrotem śrubę korbową 
jarzma. Pomocnik, który odkręcał śrubę pająka i któ- 
ry jest pierwszy gotów idzie zakładać struny na tar- 
czę ma wale korbowym. Następnie pomocnik, który 
zaciągał śrubę jarzma idzie do hamulca, a pomoc- 
nik od pociągacza, do zakładania strun na bęben 
świdrowy. Wiertacz stoi już przy dźwigniach stero- 
wych motoru. Po 'założeniu strun jedzie się do 

.. 
= 

Rys. 6. — Hak ruchomy | 

góry. O szybkości wyjazdu do góry nie da się wiele 
powiedzieć, gdyż zależy on przedewszystkiem od tego 

Ciągniemy ! pomocnicy jaką ilość obrotów robi motor i jakie są przeniesie- 
nia. Po wyjeździe ze świdrem trzeba warsztat Usu- 

szczególnie 
dużych dymenzjach zaoszczędzić trochę czasu. 

ka, aby w od- Podkreślam, że przy dużych, gdyż odciąganie w bok 
warsztatu n. p. 16% wymaga wielkiego wysiłku po- 

a trzeci śrubę kor- mocników. I w tym kierunku zrobiliśmy pewien 
der po wyjeździe otworu usta- 

tak że można było odrazu 

do trzymania warsztatu. 

1 — Hak, 2 — Przeciwwaga, 
3 — Linka do poruszania ha: 
kiem, 4 — Oś obrotu haka, 
5 — Boczny otwór, 6 — Wła: 

ściwy otwór. 

'kuty jest karabinek (3). Wielkość jego jest taka, że 
przechodzi przez niego tylko lina wiertnicza, na którą 
jest na stałe zapięty, warsztat zaś, a nawet szyjka pa- 
sterki przez niego nie przejdzie. Dolny koniec linki 
zakończony jest rodzajem oka (4), który na chwilę 
przed wyjazdem świdra z otworu zakłada się na linę 
świdrową. Oko jest tak zrobione, że cały warsztat, 
a więc pasterka, nożyce, obciążnik i wieniec świdra 
przejdzie przez nie, a zatrzyma się ono na barach 
ćwidra. W ten sposób warsztat jadący do góry prze- 
wleka się przez oko; w pewnej chwili pasterka pod- 
stawia pod górny karabinek i zabiera go z sobą do 
góry, przez co pociąga linkę (2), której dolny ko- 
niec odciąga warsztat na bok. Dla łatwego regu- 
lowania długości linki, która to długość musi się 



zmieniać w zależności od długości warsztatu, dolny 
koniec linki jest zaopatrzony w łańcuszek (5), który 
zapomocą haczyka można łatwo i szybko skracać. 

mniejszych dymenzjach okazało się to nie- 
praktyczne, gdyż oko zacinało się na barach świdra, 
tak że przy spuszczaniu trzeba było je młotem zbi- 

Fot. 4. 

jać przyczem traciło Się Czas zys- 
kany przy wyciąganiu. Wobec 
tego od 10' zastosowaliśmy już 
co innego. Zważywszy na to, że 
warsztat jest już lekki, łatwo go 
odepchnąć, pod warunkiem, że 
nie trzeba go odpychać daleko 
od pionu. Zastosowaliśmy więc 
hak ruchomy (rys. 6), na który 
zarzuca się warsztat. Hak jest 
umieszczony na wysokości oko- 
ło 6 m nad podłogą, tak że chwy- 
tą warsztat mniej więcej w po- 
łowie obciążnika. Stale zajmuje 
on położenie wskazane na ry- 
sunku linją kreskowaną, do czego 
Ziusza go przeciwwaga (2). Przez pociągnięcie z do- 
łu linką (3) obraca się hak koło osi (4), tak że 
przyjmuje położenie wyrysowane pełną linją i w tym 
położeniu chwyta warsztat. Długość haka jest tak 
dobraną, że warsztat zaczepiony na nim stoi prosto 
nad bocznym otworem, o którym mówiłem na po- 
Czątku, tak, że przy zmianie świdra Opuszcza się 
tylko warsztat na hamulcu, nie potrzebując trafiać do 
bocznego otworu. Przy odczepianiu z haka, wystarczy 
pchnąć warsztat, a hak sam odsuwa się do ściany, 
podczas gdy warsztat wraca do pionu. 

jedną z czynności, którą też można bardzo wy- 
datnie skrócić jest rurowanie. "rzy omawianiu ru- 
rowania trzeba oddzielić rurowanie całą kolumna 
od dodawania rury w czasie wiercenia. Na jednym 
i na drugim da się wiele oszczędzić, przedewszyst- 
kiem przez odpowiednie urządzenia. Do takich urzą- 
dzeń należy w pierwszym rzędzie elewator i klucze 
do docinania rury imaszyną. 

„ Elewator (rys. 7) jest to, pierścień latto-stalowy 
(l) z klinami (2), zawieszony zapomocą kabłąka (3) 

„PRZEMYŚŁ NAFTÓWY: 
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na wielokrążku. Dla zabezpieczenia zupełnej pew- 
ności ruchu i wygody w imanewrowaniu, potrzeba 
jeszcze kilku następujących dodatkowych urządzeń. 
Do pierścienia, do którego są przymocowane kliny, 
wkręcone są 4 słupki (4) wysokości 20 cm, na nich 
spoczywa krążek z blachy 10mm (5), na krążku zaś 
umocowany jest wieszak (6). Od krążka idą w dół. 
4 haki (7), zagięte tąk, że obejmują swojemi ła- 
pami pierścień elewatora (1). Na rozpórce (5) ka- 
błąka (3) zawieszony jest na lince lub łańcuszku ha- 
czyk (9). Długość tej linki jest tak dobraną, że z 
chwilą gdy kliny wiszą na haczyku są podniesione tak, 
że nie zaciskają się koło rury. Celem „,zapięcia* ele- 
watora na rury opuszcza się go tak daleko, aż muta 
rury podstawi pod krążek (5) i podniesie kliny tak, 
aby one dały się zdjąć z haczyka (9) (totogratja 4); 
który po odpięciu zaczepia się za uszko (10) (foto- 
gratja 5). Zaczepienie tego haczyka jest konieczne 
z tego względu, że gdyby w czasie jazdy z rurami 
w dół rury w terenie przystanęły, a elewator mimo 
to obniżył się, kliny mogłyby się same zapiąć za 
haczyk. Gdyby wtedy rury ruszyły (n. p. obciąwszy 

butem jakiś występ) toby pole- 
i ciały, gdyż podwieszone kliny by 

ich już nie zatrzymały. Haki (7) 
służą do tego, aby w czasie za- 
kładania elewatora na fury w wy- 
padku gdy wiertacz zjedzie z ele- 
watorem trochę za nisko, tak że 
kliny siądą na mufie, kliny te nie 
wyszły z pierścienia, gdyż trafia- 
nie ich z powrotem jest bardzo 
trudne, tem bardziej, że odbywa 

elewatora jest tylko z jednej stro- 
ny z mostka. Pracując elewato- 
rem, oszczędzą się czas na od-- 
kręcanie huczka po opuszczeniu 

Fot. 6. 

rury i natrafianie sworznia w dziury huczka i cho- 
mąta przy podnoszeniu rur z ziemi, co szczególnie, 
gdy dziury i. sworznie są płaskie, wymaga wiele 

się to na górze, gdzie dostęp do. 

-= OWE zyczyc 7 OWA 
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czasu. Ma on jeszcze I tę zaletę, że w razie popsucia 
się mufy przy ciągnięciu rur można wyciągnąć bez 
pomocy raka, gdyż elewator bierze rury z zewnątrz. 

Największą zaletą kluczy do docinania rur jest 
to, że pozwalają na szybkie docięcie rury normalną 

Rys. 7. — Elewator. 

1 — Pierścień lano-stalowy, 
2— Kliny, 3 — Kabłąk, 

4 — Słupki, 5 — Krążek z blachy, 
6 — Wieszak, 7 — Haki, 8 — Roz- 
pórka, 9 — Haczyk, — 10 Uszko. 

odsadą, szybową, t. j. wiertacz i 2 pomocników (to- 
tografja 6). Nawet przy docinaniu rur maszyną i drą- 
giem, potrzeba conajmniej 6-ciu ludzi dla przytrzyma- 
nia drugiego końca pęta, nie mówiąc już o tem, o ile 
dłuższe jest obwinięcie rury pętem i przewleczenie 
drąga, od zarzucenia I zatrzaśnięcia klucza, co przy 
wprawnej obsłudze odbywa się jednym ruchem. 
Przy dodawaniu pojedyńczych rur, należy też zwra- 
cać uwagę na przygotowanie rury, tak aby ograni- 
czyć samo dodawanie rury do poduiesienia jej z Zic- 
mi, zakręcenia I opuszczenia. Dla przygotowania rury 
należy: 

1) Postawić rurę na „katulkach** (krótkich kawał- 
kach rury 4—5''), 

2) Odpakować czop i mutę, 
3) Wyczyścić czop i mułę, 
|) Nasmarować czop i mułę łojem, 
5) Zmierzyć rurę taśmą 1 długość zapisać na 

tablicy. 
©) Posunąć rurę na katulkach do szybu mutą 

w pobliże otworu. 
r) Obliczyć, jak nisko rura ma być opuszczona 

(n. p. mufa 2m pod podłoga). 
Te czynności powinny być bezwarunkowo zro- 

bione w czasie wiercenia. 
Przy tej organizacji i tych urządzeniach czas 

potrzebny na dodanie jednej rury normalną obsadą 
szybową trwa bez względu na dymenzję 15 do 20 
minut. W czasie podnoszenia rury z podłogi, na- 
leży pod czop podstawić wózek (fotogratja 7) w tym 
celu, aby wyczyszczony i nasmiarowany czop nie je- 
chał po zabłoconej rampie, gdyż wtedy po podcią- 
gnięciu rury trzeba stanąć i czop powtórnie wy- 
czyścić. Oprócz tego chroni się w ten sposób czop 
przed uszkodzeniem gwintu przez zawadzenie o wy- 
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stające gwoździe, Szyny kolejki i tt p. Wózek taki 
można zrobić w kuźni, pamiętając tylko o tem, aby 
koła były bardzo szerokie, żeby nie wpadały w szpa- 
ry podłogi wzgl. między szyny. 

Przy rurowaniu całą kolumną, normalna obsada 
już nie wystarczy, gdyż do tego potrzeba dziewięciu 
do dziesięciu ludzi, których trzeba podzielić jak na- 
stępuje: dwóch na rampie czyści i smaruje czopy 
i muty i podaje rurę na katulkach do szybu; W szy- 
bie: wiertacz przy dźwigniach maszyny, trzech do 
czterech ludzi dokręca rury ręcznie 1 docina kluczem; 
jeden na górze ustawia rurę i nastawia i zapina ele- 
wator i dwóch w szybiku, z których I zbija płytę, 
a drugi trzyma kozę. 

Innym sposobem do oszczędzania czasu, jest 
urządzenie do maszynowego przewijania lin. Wiado- 
mo ile czasu traci się przy zmianach lin. N. p. samo 
przewinięcie liny świdrowej 1% 1500m długiej z bę- 
bna świdrowego na bęben drewniany ręczny, wYy- 
maga około 6—8 godzin czasu i około 10 ludzi. 
Zważywszy fakt, że do nowych szybów używa się 
7 początku najczęściej starych lin, które trzeba czę- 
sto wymieniać wskutek tego, że albo są już zupełnie 
zniszczone, albo za krótkie, trzeba się z tem liczyć, że 
straty na przewijanie liny są wcale poważne i tutaj 
też szukać oszczędności. Ila się to uzyskać przez 
przewijanie lin na bębny drewniane maszyiią. Aby to 
umożliwić, wycięty jest w wale korbowym od strony 
korby kwadratowy otwór 50 50mm, (rys. 8) 40mm 
otęboko (1). W ten otwór wkłada się na kwadrat (2) 

2. > m —— 7 pada: 7 A + WEP ż Ę - ż 

daj SE R 
p z k 

4) Ś 4 * EL ; Kaa 9 $ + 4 
ka <Pr > 24 ŻA " 

.. + ż . A i 
. = i 8 o, " 

4 
Ej 

SA z : re + 

Fot. 7. 

zakończony wał w 60mm, (3), który kładzie się 
1a 2 kobylicach drewnianych, ustawianych w tym 
celu na rampie. Na tym wale, między kobylicami, 
1mieszczony jest bęben drewniany (4). Ruch obroto- 
wy przenosi się na wał zapomocą części kwadratowej, 
a dla zabezpieczenia wału przeciw wysunięciu się 
w kierunku osiowym służy kryza 2% (5) nakręcona 
na wał powyżej kwadratu, którą to kryzę przykręca 
się dwoma śrubami do wału korbowego. Najwięk- 
szą trudność w tym urządzeniu stanowiło połącze- 
nie bębna drewnianego z wałem tak, aby ono dało się 
łatwo zrobić, było zupełnie pewne 1 dało się sto- 
sować do wszystkich wymiarów bębnów. Ostatecz- 
nie zrobiono to następująco: | 

Na wale (3) zaklinowana jest na stałe kryza 2" 
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(6), do której przynitowany jest kwadratowy ka- 
wałek blachy 10mm (7). Po nawleczeniu bębna na 
OŚ, przysuwa go się do blachy (7), a następnie do- 
ciska się go do tej blachy zapomocą kryzy 2ys* (8) 
nakręconej na rurę 214% (9), której drugi koniec prz 

śruby (11), któremi 

Rys. 8. — Urządzenie do przewijania lin 

Z osią. Urządzenie to pozwala na przewinięcie 1000 m 
liny dowolnej średnicy w ciągu około 1 godziny. 
Jest ono przydatne nietylko do zmiany liny, ale i do 
obracania liny t. j. zapuszczania części, która była 
na zapasie do otworu. Ma jeszcze tę zaletę, że po- 
zwala na przewijanie liny świdrowej w czasie łyż- 
kowania, gdyż przy łyżkowaniu motor obraca się 
przez cały czas w tę samą stronę. | 

_ Jeżeli już mowa o nawijaniu lin, to trzeba też 
wspomnieć o nawijaniu ich z bębnów drewnianych na 
bębny żurawia. Należałoby zarzucić stale dotąd uży- 
wany sposób nawijania, polegający na tem, że bęben 
drewniany ustawia się na kobylicach na osi z rury lub 
żelaznego drąga, przyczem w. czasie nawijania ha- 
muje się deską. Sposób ten jest bardzo niewygodny 

e względu na to, że najpierw bardzo ciężko jest 
dźwignąć bęben z całą liną na kobylice, co wymaga 
użycia kilku ludzi, a powtóre hamowanie deską jest 
tak słabe, że minimalnie przyczynia się do twardego 
składania liny. Dużo prostszy i łatwiejszy jest na- 
stępujący sposób: bęben z liną zwala Się Z wozu na 
płask odrazu w miejscu gdzie się chce ją przewijać. 
Przez otwory w środku bębna, wbiża się do ziemi że- 
lazny drąg, którego koniec wraz z bębnem przy- 
wiązuje się dwoma linami do kołków wbitych 
w ziemię. Następnie koniec liny przymocowuje się 
do bębna, na który ma być nawinięta i obraca się 
nim. W ten sposób bęben drewniany leżący na płask 

NE NAETUWY 

J- do. Ma to wielkie z ciskany jest kryzą 2% (10), nakręconą na wał (3), któ- 
rego koniec jest w tym celu na przestrzeni 20cm 
nagwintowany. Cztery rogi blachy (7) tratiają między 

każdy bęben drewniany jest 
ściągnięty. Przy obracaniu osi (3) rogi blachy (7) 
przystawiają do głów wzgl. nakrętek śrub (11) zmu- 
szając w ten sposób bęben do obracania Się wraz 

' jedną 

|__ Zeszyt 
na ziemi jest zmuszony do obracania się naokoło 
ga wbitego w ziemię, co ze względu 
liny przedstawia bardzo duży opór, 
lina na bębnie żurawia zwija się odrazu 

STER 
na ciężar całej 

bardzo twar- 
naczenie, gdyż dobre składanie 

się liny zależy przedewszystkiem od tego, czy pierw- 
sza wzgl. pierwsze warstwy są dość twardo zwi. 
nięte. W wypadkach, gdy lina z początku jest źle 
zwinięta trzeba ją najpierw bez obciążenia spuścić do 
otworu i przy drugim nawijaniu przez zbijanie ukła- 
dać ją, co zajmuje wiele czasu, a przy sposobie prze- 
zemnie opisanym z reguły odpada. 

1 — Kwadratowy otwór w wale korbowym, 
2 — Kwadrat wału, 3 — Wał, 4 — Bęben 
drewniany, 5 — Kryza 2 nakręcona, 
6 — Kryza 2” zaklinowana, 7 — Kwadra- 
towa blacha, 8 — Kryza 2 Ho ©, 9— Tulejka 
z rury 2 a; 10 =*Ktyza 27 dociskająca, 

ll — Śruby bębna drewnianego. 

maszyną, 

Dzięki tym urządzeńiom udało mi się podnieść 
procent czasu zużytego na wiercenie do 800m do 
311», podczas gdy na 3-ch innych szybach wiercą- 
cych w podobnych warunkach geologicznych i iden- 
tycznymi żurawiami zużyto do tej samej głębokości 
22.6%, 22.5% i 22%, Jest to podniesienie wydaj-_ 
ności wiercenia o 40%, co. daje takąż oszczędność . 
w czasie wiercenia, gdyż postępy w 3-ch wspomnia- 
nych szybach i u mnie były prawie identyczne. Na 

godzinę etiektywnego wiercenia uwiercono 
u mnie 1.17m4 a na tamtych szybach IIS 
L-TOm: > A 

Na zakończenie apeluję do Kolegów kierowni- 
ków, aby nie uważali, że wprowadzenie ulepszeń 

_W Szybie jest ich monopolem. Każdemu pracownikowi 
powinno być wolno wprowadzać ulepszenia, Oczy- 
wiście za porozumieniem się z kierownictwem. Mó- 
wię to. dlatego, że wiele dobrych pomysłów wycho- 
dzi z głów naszych robotników, o ile tylko widzą 
poparcie ze strony kierownika. Powołam się tu na 
zdanie Forda który w swojej książce p. t. „Moje życie 
i moje dzieło” twierdzi, że najwięcej drobnych ulep- 
szeń w pracy warsztatowej wyszło w jego fabryce 
od jego robotników Polaków. Widać więc, że nasi 
ludzie mają dużo zmysłu twórczego, który jest czę- 
sto przez niewłaściwe traktowanie zabijany. Trzeba 
go więc podtrzymywać i podsycaćj co niewątpli- 
wie wyjdzie na korzyść całemu przemysłowi. 

Ee yin M Z RE 
O 

Z zagranicznej praktyki polskiego w iertnika. 
Inż. R. M. WALIGÓRA 

Clo B. P. Soengei Taham Post Moera P. Nederlandsh Indie Sumatra. 

Wiercenie rdzeni. 
(Dokończenie) | 

'W iłach i łupkach bez żadnej zawartości piasku 
wskazanem jest by rura rdzeniowa 5—15 m/m wysta- 
wała po za drut i wbijała się w dno otworu przed 

622.243 (921) 
(1790 słów + 1 ryc.) 

drutem, gdyż pokłady takie źle się rozrabiają i tak 
lepią, że ciężarek „c* jest za lekki do. utrzymania: 
rury rdzeniowej na spodzie otworu. Ciągłe zaś opa- 
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dzięki czemu. 



cych pokładach wskazanem jest użyć nieco krótszej 
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danie i podnoszenie rury rdzeniowej powoduje zni- 
szczenie rdzenia. Natomiast w twardych a nie lepią- 

buta „obrobiły'* rdzeń na rury rdzeniowej, aby zęby 
przeciwnym razie rura miarę rury rdzeniowej w 

może ulec uszkodzeniu. 

_ _ Rdzeń uzyskany tym aparatem ma średnicę około 
10 m/m i daje bardzo dobry przegląd przewierco- 
nych warstw. W pokładzie produktywnym -- 0 ile 

się go następnie 
rurach rotacyjnych. But, jak to widać na rysunku, ma 
cztery skrzydła (wings) podobne do skrzydeł „fish 

PRZEMYSŁ NAFTOWY* sa RR 
. umieszczony jest w bucie pierścień z czterema przy” 

nitowanemi a pochyło stojącemi sprężynami 
podłużnych blaszek. Po napełnieniu rury rdzeniem, 
pierścień i sprężyny podtrzymują rdzeń i nie pozwa- 
laja mu wypaść w 

kształtu 

czasie ciągnięcia przyrządu. 

rurę rdzeniową z butem, przykręca Skręciwszy 
do płaszcza i puszcza do otworu na 

wiercon otw: ałki 3 As A WYV- | ż > a ae Rae OBAW Pada RE tail bit*, Skrzydła te nie są jednakże równe. Jedna 
ei pokładu o, ybli- para jest szersza druga węższa. Węższa para IG omg . 5 dzona niżej zaś szersza mieco wyzej. Taki układ 

>» Przed rozpoczęciem wiercenia następnego rdze- 
nia należy otwór rozszerzyć | wyczyścić. 

Po wyciągnięciu przyrządu odkręca się rurę rdze- 
niową i pompę hydrauliczną, lub mutę nakręconą 
na rurę z otworem 1 gwintem na śrubę, zaopatrzoną 
silną stopą na łożysku kulkowem iwytłacza się rdzeń 
z rury. Niejednokrotnie przy twardych pokładach 

zdarza się, że nawet pod ciśnieniem 200 atm. szczegól- 
nie przy rdzeniach dłuższych nie można go wytłoczyć 
i wtedy trzeba rurę ciąć. > i 

Ryc. 3. przedstawia dolną część aparatu do 
wiercenia rdzeni przy metodzie „Rotary', oraz mu- 

RYGOR 

fę ze śrubą i stopą służącą do wysunięcia rdzenia z 
rury rdzeniowej. 

Przyrząd składa się z płaszcza „P*, rury rdzenio- 
wej „Ró, i buta „B”. Płaszcz „Pó zarówno wewnątrz 
jak i zewnątrz nie różni się od „drill pipe czyli rur ro- 
tacyjnych. Rura rdzeniowa podobna jest do zwykłych 
rur gazowych i składa się z kilku części, każda około 
1 mtr. długości; są ONE połączone mufami. Aby 
uniknąć rozkręcenia rury rdzeniowej, która w cza- 
sie wiercenia obraca się wraz Z IUr. rotac., podczas 
ody sam rdzeń nie rotuje, jej części składowe zaopa” 
trzone są lewym gwintem. Średnica rury rdzeniowej 
zależna jest od średnicy płaszcza i waha się od 4—2' 
zależnie od tego jakie rury rotac. są W użyciu co zaów 
zależy od średnicy i głębokości otworu. Wewnętrzna 
średnica płaszcza i zewnętrzna średnica rury rdzenio- 
wej muszą być tak dobrane, aby dopuszczały swo- 
bodną cyrkulację płynu iłowego między ich śŚcia- 
nami. | c> 

' Górny koniec rury rdzeniowej zaopatrzony jest 
kulkowym wentylem zwrotnym, dozwalającym wy- 
przeć uzyskanemu rdzeniowi płyn z rury, ale tówno- 
cześnie zabezpieczający go przed wymyciem, przez 
cyrkulujący wewnątrz płaszcza płyn iłowy. Dolna 
część rury rdzeniowej zakończona jest również le- 
wym gwintem i wkręcona jest do buta. Tuż pod nią 

taj wielki wpływ na 
zręczność | doświadczenie wiertacza. 
sposób wiercenia rdzenia w każdym poszczególnym 
wypadku, bo rodzaj | 

Jeśli odbywa się 

"do góry i szybko zwiercić zasyp, 

skrzydeł zapewnia lepsze roztobienie pokładu i chro- 
ni przed lepieniem, 
nieczność podniesienia przyrządu a przez to strata 
części rdzenia. Pomiędzy skrzydłami rozmieszczone 
są cztery otwory „o ©*, którymi wypływa płyn iłowy 

którego następstwem jest ko- 

unosi ze sobą zwiercony urobek. Środkowa część 
buta ma zębatą koronę obwiercającą rdzeń. Aby 
uwierconego rdzenia nie wypłukiwać, otwory wylo- 
towe dla płynu iłowego „O o* skierowane są nieco 
nazewnątrz, tak że 
przez mie skierowane Są ku ścianie odwiartu. 

strumienie płynu wytryskującego 

Podobnie jak przy suchem wierceniu, tak i tu- 
uzyskanie dobrego rdzenia ma 

Trudno opisać 

pokładu oddziałuje poważnie 
Dlatego ograniczyć się trzeba na długość rdzenia. każdego do ogólnych wskazówek, które śą ważne dla 

pokładu i każdego aparatu rdzeniowego. 
Po zapuszczeniu 1 osiągnięciu głębokości 3 mtr. 

od dna otworu, należy uruchomić cyrkulację płynu. 
ola bez zarzutu, powoli po- 

puszczając płukać do dna. Następnie podnieść nieco 
który się mógł 

na dnie otworu przy płukaniu. 
Podczas wiercenia rdzenia powinno się cyrkulować 
o połowę słabiej, z drugiej strony obciążyć apa- 
rat silniej aniżeli w czasie wiercenia zwykłem „ry- 
bim ogonem (fish tail bit). Tylko w bardzo twar- 
dych lub też bardzo lepiących pokładach dopusz- 
czalnem jest cyrkulowanie całą siłą. W pokładach 
o jednolitej budowie niepośledni wpływ ma równo- 
mierne stale jednakowe obciążenie aparatu. W iłach 
i łupkach nie należy jednak zbytnio obciążać apa- 
ratu, gdyż cyrkulujący płyn iłowy nie może wynieść 
ze sobą wszystkiego urobku, który zbiera się po- 
wyżej buta tworząc zator tak silay, że przerywa 
cyrkulację, co jeśli nie zostanie natychmiast spostrze- 
żone, może spowodować ukręcenie przewodu i umie- 
ruchomienie aparatu w pokładzie a w następstwie 
długotrwałą instrumentację. Spostrzegłszy przerwę 
w cyrkulacji wynikłą z wyżej podanej przyczyny: 
wiertacz bez najmniejszej zwłoki powinien zaprzestać 
rotowania wyłączając stół 1 podnieść przyrząd tak 
wysoko aż pompa znowu ruszy i cyrkulacja odby- 
wać się będzie normalnie, poczem zwiercić szybko 
przestrzeń dzielącą aparat od spodu i podjąć dalsze 
wiercenie rdzenia. 

Aby uniknąć wiercenia dłuższego rdzenia niż 
rura rdzeniowa wskazanem jest przed rozpoczę- 
ciem wiercenia na kwadratowej żerdzi (kelly) ozna- 
czyć kredą dno otworu a powyżej długość rury 
rdzeniowej. ż 

ewentualnie zebrać 
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Jak długo nie rozpoczęto ciągnięcia aparat rdze. 
niowy musi pozostać na dnie, bez przerywania cyr- 
kulacji, celem usunięcia ewentualnego zebrania się 
zasypu lub urobku powyżej buta. Z chwilą podnie- 
sienia przyrządu z dua odwiartu, należy natychmiast 
wstrzymać pompę. 

Pożądanem 
nie odkręcać rur rotacyjnych stołem lecz kluczem 
łańcuszkowym. Gdy zaś się odkręca siołem należy 
czynić to powoli i ostrożnie, aby nie wytrząść rdzenia z 
aparatu. Aparatami takiemi można uzyskać bardzo do- 
bre rdzenie w pokładach miękkich, pół twardych 
i twardych, których długość dochodzi do 20 stóp tj. 

roza 
rdzeni w systemie „Rotary' jest tańsze niż przy ja- 
kimkolwiek innym systemie. Cena 1 mtr. rdzenia 
waka się między 30 a 200% powyżej kosztu wierce- 
nia „rybim ogonem*. Składają się na to dwie ptzy- 
czyny: po pierwsze wielka długość rdzenia (6 mtr.) 
a powtóre fakt, że aparatem rdzeniowym przez do- 
bór odpowiednio wielkiego buta, można wiercić ot- 
wór o tej samej średnicy co i „fish tail co USTWia 
konieczność rozszerzania otworu. 

IDo wiecenia rdzeni w bardzo tward 
dach nie nadaje się żaden 
przyrządów. Dobre rdzenie 
kich pokładach tylko koroną djamentową. W ogól- 
nych zarysach korona djamentowa ma podobną kon- 
strukcję do aparatu rdzeniowego stosowanego przy 
systemie „Rotary*. Różni się jedynie od niego 
kształtem buta; który nosi nazwę „korony, 

Djamenty osadzone na brzegach korony są nieco 
wychylone, aby ścierały ścianę otworu Oraz Ścianę 
rdzenia. W pokładach miękkich a lepiących (iły i łup- 
ki) niezwykle łatwo ukręcają się żerdzie a postęp 
wiercenia w takich pokładach jest znacznie wolniej- 
szy niż w twardych. Ra | 
RÓW; przeciwieństwie do „Rotary ciężar przyrzą- 
du i całego przewodu musi być troskliwie 
zrównoważony, gdyż ani sama korona ani przewód 
nacisku nie wytrzymują. Ilość obrotów natomiast, 
która przy „Rotary' waha się od 30—-70 zależnie od 
średnicy otworu przy koronie djamentowej docho- 
dzi do 120—130 na minutę. > 

Rozluźnienie i wypadnięcie w czasie wiercenia 
jednego lub kilku djamentów stanowi bardzo po- 
ważne niebezpieczeństwo dla reszty djamentów i ca- 
łej korony. Stwierdziwszy wypadnięcie jednego czy 
kilku djamentów należy dołożyć starań, aby je z ot- 
woru wydobyć, gdyż każda nowa korona zapuszczoną 
do otworu ulegnie poważnym uszkodzeniom. Łowi się 
zgubione djamenty przyrządem podobnym do: nasze- 
g0 „odcisku sporządzonego z wosku, parafiny, 
smoły a nawet z twardego mydła. Skuteczniejszem 
jest zapuszczanie ostro zakończonego świdra i obra- 
cania nim tak długo aż nawierci się dno otworu od- 
powiadające kształtowi świdra. Stracone djamenty 
staczają się w sam środek otworu a zapuszczona na- 
stępnie korona, obwiercając rdzeń pozostawia 

ych pokła- 
z powyżej opisanych 

otrzymać można w ta- 

dja- imenty na jego wierzchu, tak, że po wyciągnięciu 
można je znaleźć i ponownie w koronie osadzić. 
- Jak przy „Rotary tak i tutaj w czasie wier- 

cenia nie wolno przerywać cyrkulacji płynu ani na. 

jak się 
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chwilę. W pokładach miękkich przerwa w cyrkula- 
cji pociąga za soba utkwienie korony w otworze, na- 
tomiast w pokładach twardych korona bardzo szybko 
się rozgrzewa, odhartowuje a skutki tego wyrażają 
się przez zgubę diamentów a nawet całej korony. 

Nowsze korony djamentowe są tak zbudowa- 
ne, że dozwalają na wiercenie bardzo długich bo 
10—20 mtr. rdzeni, co stanowi bardzo poważna za- 

letę w porównaniu z wszelkimi innymi przyrządami 
rdzeniowymi. | 

Przy płuczce udarowej używa się aparatu rdze- 
niowego w ogólnej konstrukcji podobnego do apa- 
ratu stosowanego przy „Rotary''. Do wiercenia rdze- 
nia instaluje się mały stół obrotowy, który się daje 
łatwo zastosować do każdego rygu wiertniczego nie. 
wyłączając kanadyjskiego o ile ma nieco dłuższy 
wał główny wystający po za łożysko, aby można 
było umieścić na nim dwie wąskie tarcze pasowe, 
jedną pociągowa drugą na bieg luźny. Ponadto 
można z powodzeniem stosować przy płuczce uda- 
rowej, aparat opisany poprzednio jako służący do su- 
chego wiercenia; pracując nim zupełnie tak samo 
Jak na linie, to jest nie płucząc otworu. 

Przy wierceniu rdzeni metodą „Rotary lubi 
płuczką udarowa, gdzie otwór jest napełńiony pły- 

„łem iłowym, koniecznem jest zastosowanie pewnych 
środków ostrożności by rawierciwszy pokład produk- 
tywny nie przeoczyć tego. Jest to o tyle łatwe, że 
rdzeń ma bądź co bądź mały przekrój i otaczający 

go płyn iłowy w pokładach porowatych, łatwo 
może wyprzeć tę drobną ilość ropy jaka się w nim 
znajduje. Wskazanem też jest, by rdzeń był badany 
przez geologa natychmiast po wyciągnięciu. Czę- 
sto ślady są tak nikłe, (wskutek. wyparcia 
przez płyn iłowy) że ludzkie zmysły są niedostatecz- 
ne do ich odkrycia. i trzeba się posłużyć odczyn-. 
nikiem chemicznym. Najłatwiej i najprędzej pro- 
wadzi do celu próba chloroformem, który pod wpły- 
wem węglowodorów zabarwia się na brunatno. Ale 
i ta próba ma swoje słabe strony. Mianowicie możę 
wykazać ślady ropy nawet tam gdzie ich w samym 
pokładzie nie było a w rdzeniu znalazły się przez 
zetknięcie się ze ścianą rury rdzeniowej, której gwint 
Posmarowano przy skręcaniu oliwą lub wazeliną. 
Dlatego aby uniknąć podobnych oimyłek powinno się 
gwinty w całym aparacie rdzeniowym smarować 
olejem rycynowym. | 

Polskie tereny naftowe słusznie czy niesłusznie 
uchodzą nietylko za trudne do wiercenia ale i tru- 
dne do badań geologicznych z powodu ich zawi- 
kłanej budowy. Fakt, że w wiertnictwie polskiem 
pracują dziesiątki a może nawet setki ludzi, którzy 
w swej nieraz kilkunastoletniej praktyce niewidzieli 

| rdzeń wierci, wyjaśnia luki i sprzecz- 
ności w naszych badaniach geologicznych. Dlatego 
jest rzeczą niezmiernie pilną i konieczną aby właś- 
ciwi ludzie i instytucje t. j. geolodzy i istytucje ge- 
ologiczne obudziły zrozumienie przedsiębiorstw 
wiertniczych dla korzyści jakie daje wiercenie rdzeni 
w pracy eksploracyjnej. ! żę 

Jeśli nowe poszukiwawcze wiercenia prowadzo- 
ne będą wedle starych metod, Ścisłość polskich prac 
geologicznych zawsze będzie pozostawiała dużo do 
życzenia, a odkrycia nowego Borysławia — długo 
jeszcze wyczekiwać będziemy. | | ps 
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Kronika bieżąca. 
Ś. p. Władysław Hennig. 

_. Dnia 6. bm. zmarł we Lwowie Władysław Fien- 
nig, jeden z najstarszych I najbardzie] zasłużonych 
polskich przemysłowców naftowych. 

Już w r. 1887 jako 10-letni młodzieniec rozpo- 
czął Ś. p. Zmarły pracę w przemyśle nattowym na 
kopalniach Lenieckiego w Słobodzie Rungurskiej. W 
następnych latach pracuje jako samodzielny kierow- 
nik kopalń w wielu towarzystwach naftowych w r. 
zaś 1808 zakłada w Schodnicy wspólnie z p. Sma- 
kowskim własne przedsiębiorstwo naftowe. W cza- 
sie wojny światowej pracuje Ś. p. Zmarły jako kie- 
rownik kopalń karpackiego towarzystwa na zachodzie. 
W r. 1018 otrzymuje stanowisko dyrektora kopalń 
Spółki Akcyjnej dla Przemysłu Naftowego i Ua- 
zów Ziemnych w Schodnicy, skąd w r. 1925 przecho- 
dzi na stanowisko dyrektora kopalń Spółki Akc. „Fan- 
to w Borysławiu i na tem stanowisku pozostaje 
do r. 1928. 

Zmarły interesował się żywo sprawami ogólnemi 
przemysłu naftowego 1 brał udział w pracach orga- 
nizacyjnych jako długoletni członek Wydziału Krajo- 
wego Towarzystwa Nałtowego oraz Wydziału Izby 
bracodawców w Przemyśle Nattowym. Grono kole- 
oów i współpracowników zawodowych oraz szerokie 
rzesze pracowników przemysłu nattowego okryła 
śmierć wytrawnego kierownika oraz najlepszego ko- 
legi głęboką żałobą. 

Cześć pamięci zasłużonego przemysłowca. 
RER 

Wybory radców do Izb Przemysłowo-Handlo- 
wych we Lwowie i Krakowie. Dnia 7 bm. odbyły 
się w Izbie Przemysłowo Handlowej we Lwowie 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowego To- 
warzystwa Naltowego oraz Związku Polskich Pro- 
ducentów i Rafinerów Olejów Mineralnych celem 
wyboru radców do Izb Przemysłowo-Handlowych 
we Lwowie i Krakowie. 

W. wyniku wyboru wybrani zostal z ramienia 
Krajowego Towarzystwa Naitowego do Izby Prze- 
mysłowo Handlowej w Krakowie p. Dr. Leopold 
Bleier do lzby Przemysłowo Handlowej we Lwo- 
wie pp.: inż. Wiktor Hłasko, Wit Sulimirski, Dr. 
Stanisław Tabisz. Z ramienia Związku Polskich Pro- 
ducentów i Rafinerów Olejów Mineralnych wybra- 
ni zostali do lzby Przemysłowo Handlowej we Lwo- 
wię pp. Izydor Schulz i Benjamin Seidman. 

m m— X Ą —-— — 

Doroczne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
Polskich Inżynierów Przemysłu Naitowego odbyło 
się w lokalu Stowarzyszenia w Borysławiu dnia 
7 bm. Ustępujący Wydział złożył sprawozdanie Z 
działalności za rok ubiegły oraz sprawozdanie ra- 
chunkowe i preliminarz budżetowy na rok na- 
stępny. Zgromadzenie uchwaliło wyrazić ustępują- 
cemu Wydziałowi uznanie za niezwykle owocną 
działalność organizac. i naukową a w szczególności 
Prof. Inż. Zygmuntowi Bielskiemu, który od początku 
istnienia Stowarzyszenia był jego prezesem i po- 
łożył duże zasługi dla rozwoju Stowarzysze- 

nia. Uchwalono również podziękować p. Inż. 
J. J. Zielińskiemu za jego działalność związaną z Or- 
oanizacją Zjazdu Naltowego. Delegat Oddziału Za- 
chodniego Stowarzyszenia Ww Jaśle Inż. Koczarski 
złożył sprawozdanie 7 działalności Oddziału, który 
stale się rozwija, gromadząc w swoim gronie nie 
tylko inżynierów wiertników, ale i rafinerów. Zgro- 
madzenie uchwaliło nałożenie jednorazowej wpłaty 
w wysokości zł. 4 od członka, celem wydania pu- 
blikacji w związku z Powszechną Wystawą Krajową. 

Następnie dokonano wyboru nowego Wydzia- 
łu Stowarzyszenia Prezesem wybrany został inż. la- 
deusz Paraszczak, na zast. prezesa wybrano Inż. 
Marcelego Karpińskiego oraz inż. Tadeusza Regu- 
łę. W skład Wydziału Stowarzyszenia wybrano pp. 
Inż, Tadeusza Bielskiego, Inż. Władysława Klim - 
kiewicza, Inż. Władysława Krynickiego, Inż. Wa- 
cława Skoczyńskiego, Inż. Stetana Sulimirskiego, Inż. 
Mieczysława Wyszyńskiego, Inż. Józefa Jj. Zieliń- 
skiego. 

"Pa ——XN - my wia 

Z Oddziału zachodn. Stowarzyszenia Pol- 
skich Inżynierów Przemysłu Naftowego. Mimo tru- 
dności skupienia członków rozrzuconych na wielkiej 
przestrzeni całej zachodniej części zagłębia natto- 
wego, Oddział ten utworzony w Jaśle w jesieni ub. r. 
stale się rozwija. Dowodem tego jest pozyskiwanie 
coraz nowych członków Stowarzyszenia. 

Staraniem Oddziału zostały wygłoszone przed 
audytorjum składającem się z tut. nafciarzy rele- 
raty Dyr. Inż. A. Kowalskiego p. t. „Praca rur w na- 
szych zagłębiach naftowych, oraz Inż. Br. Schweige- 
ra p. t. „Sposoby zmniejszenia kosztów i zwiększenia 
wydajności odwiartów w mało produktywnych te- 
renach naftowych'**. 

Praca Inż. Kowalskiego prawdopodobnie ukaże 
się jako oddzielna publikacja. W „Przemyśle Naf- 
towym'* podane zostaną streszczenia obu tych od- 
czytów. 

W przyszłości obiecane Są wykłady prof. Ku- 
czyńskiego, Dra Inż. Jamroza, Inż. Obtułowicza, 
Dra Wyszyńskiego, i Inż. Kowalskiego. 

W dniu 7 kwietnia br. odbędzie się Walne ze- 
branie Oddziału celem wyboru Władz i reprezen- 
tacji Oddziału na rok 1020. 

m EE X X muchę OE 

„Polmin'* - „Gazy Wschodnie”. W poprzed. zeszycie 
donieśliśmy o ratyfikowaniu kontraktu kupna ko- 
palń „Gazów -Wschodnich'** przez „Polmin'* podając, 
że Rząd przedłożył Sejmowi wniosek na uchwalenie 
dodatkowego kredytu dla pokrycia pierwszej raty 
kupna. Jak donosi prasa codzienna przewodniczący 
komisji przemysłowo handlowej pos. Diamand od- 
czytał pismo prezesa komisji budżetowej, w którem 
przysłał on do zaopinjowania uchwalony poprzednio 
projekt, zmieniający projekt rządowy O nabyciu tere- 
nów i kopalń przez Polmin. Pierwszy artykuł tego 
projektu w brzmieniu komisji upoważnia Rząd do 
wydania z zapasów kasowych do końca okresu bu- 
dżetowego 1929-30 kwoty najwyżej 3.656.000 zł. w 
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złocie jako pierwszej raty ceny nabycia dla przed- 
siębiorstwa Polmin następujących objektów: 300.000 
sztuk, tj. 60 proc. akcyj Gazów Wschodnich i ca- 
łego koncernu Harklowa. 

Komisja przemysłowo-handlowa wybrała refe- 
rentem tej sprawy pos. Szydłowskiego (Piast), po- 
nadto postanowiła prosić prof. Nowaka z Krakowa, 
aby wyjaśnił jaką może być wydajność terenów: 
natitowych, które Polmin ma nabyć. Zależnie od 
wyjaśnienia komisja będzie mogła wezwać innych 
jeszcze. rzeczoznawców. > 

Dowiercen:e produkcji ropy w Mraźnicy. Firma 
„Limanowa otrzymała na szybie Petain w Mraźnicy 
gł. 1.663.80 m produkcję w wysokości 1 cysterny 

[ropy na dobę oraz 5 m3 gazu na min. przy 12 godz. 
tłokowaniu. Wiercenie prowadzi się dalej, obecna 
głębokość 1.665.50 m. 

Raj way 34 26 A ka 

Posiedzenie Rady miejskiej w Borysławiu *). Dn. 
14 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady miejskiej w 
Borysławiu. Ze spraw dotyczących przemysłu nafto- 
wego uchwalono na wniosek Zarządu miasta (prze- 
ciw głosom radnych przemysłowców naitowych) po- 
bór zniesionych owego czasu przez komisarza rzą- 
dowego opłat za rurociągi, ułożone na drogach 
| gruntach gminnych, Preliminowany z: tego źró- 
dła dochód wynieść ma około 16.000 zł. rocznie. 

Na skutek porozumienia Zarządu miasta osią- 
gniętego z Dyrekcją koncernu „Małopolska co do 
cen prądu elektrycznego, uchwaliła Rada zrzec się 
wysuwanych poprzednio pretensyj do praw konce- 
syjaych elektrowni w Borysławiu. 

| RRZNY ss, 
| Dyrckcyjna Rada Kolejowa *) Dnia 5-go lutego 

br. odbyło się we Lwowie posiedzenie Dyrekcyjnej 
Rady kolejowej, na którem przedłożyła Dyrekcja 
sprawozdanie z wyników eksploatacyjnych koleji 

„WII. półroczu 1928 r. 

Że sprawozdania wynika m. i. że wywóz ropy 
"z Borysławia wzrósł o 4,5% i wynosił przeciętnie 

92 wag. dziennie. 

Średnia dzienna ilość pociągów towarowych. 
wzrosła w obrębie dyrekcji lwowskiej o 2.90%, a cię- 

Żar pociągów o 3.3%. Średnia ilość wagonów za- 
ładowanych wzrosła na 908 czyli o 7%. 

Nastąpiła także znaczna poprawa w ruchu po- 
ciągów osobowych, a nowy rozkład jazdy przewi- 

.._. duje pewne udogodnienia. 

Ustanowiono nową parę pociągów pospiesz- 
nych między Konstanzą-Bukaresztem | Berlinem 
przez Lwów-Kraków-Katowice. Dla nas stanowią te 
pociągi nowe dogodne połączenie między Lwowem, 
Krakowem i Katowicami. Pociągi te prowadzić będą 
bezpośrednie wagony do Krynicy i z Krynicy. 

Pociąg ze Lwowa do Warszawy odchodzić bę-. 
dzie o godz. 22.55 (obecnie 21.15) i przychodzić 

"będzie do Warszawy o 8.25 (obecnie 6.45). Pozą- 
tem Lwów uzyska bezpośrednie dzienne połączenie 

z Krynicą (odjazd ze Lwowa ll-ta, przyjazd do 
_ Lwowa 18.30). | | | i 
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Zostanie wprowadzona nowa para pociągów 

między Drohobyczem a Przemyślem z połączeniem | 
w Przemyślu do Krakowa, Katowic i Poznania, 
a w Drohobyczu do Truskawca i Borysławia. 

Pomiędzy Drohobyczem a Stryjem ostanie 
wprowadzony nowy pociąg w celu UZySkania połą- 
czenia z pociągiem, odchodzącym ze Lwowa o godz 
17.20, pociąg ten będzie miał połączenie w Droho- 
byczu do Borysławia. 

Połączenie to umożliwi przemysłowcom wcześ- 
niejszy powrót ze Lwowa, gdyż dotąd najwcześniej- 
Szy pociąg ze Lwowa odchodził o godz. 20.05. 

Wprowadzony zostanie nowy pociąg, odchodzą- 
cy z Drohobycza o godz. 0.28 mający połączenie 
z pociągiem odchodzącym z Borysławia o godz. 
23.46. W Stryju uzyska ten pociąg połączenie do 
Stanisławowa pociągiem Nr. 1211. Ęć 

Ze spraw dotyczących przemysłu nattowego, na- 
leży jeszcze wymienić, że Dyrekcyjna Rada kolejo- 
wa uchwaliła wniosek na budowę koleji Borysław- 

„Mraźnica, na budowę połączenia kolejowego Brzozo- 
wa z Beskiem lub Zarszynem i na wprowadzenie 
przez Zarząd koleji linji autobusowej na gościńcu Przemyśl-Dynów:Brzozów. 

| ZSSXK RE 
Strajki w przemyśle nattowym w 1928 r. Strajki, 

mające za cel uzyskanie podwyżki płac, odbyły 
się w 1028 r. na 3 kopalniach wosku ziemnego; 
zatarg zakończono po 42 dniach przyznaniem pod- 
wyżki w granicach od 5—12%. Pozostałe strajki 
wywołane były żądaniem zrównania płac do pozio- 
inu, ustalonego przez Izbę Pracodawców. Jeden 
obejmujący 28 robotników, zlikwidowano po 3 dniach 
uwzględnieniem żądań robotników; drugi — po 21 
dniach, przy 76 strajkujących — załatwiono kom- 
promisowo, przyznając zamiast 50% —20% podwyżki. 

Strajki na tle zamierzonej redukcji personelu 
robotniczego odbyły się również na 3 kopalniach. 
Największy strajk tego rodzaju obejmował 250 ro- 
botników i po 2 dniach został zlikwidowany są-- 
dem polubownym, złożonym z delegatów praco- 
dawców i robotników. Dwa inne strajki obejmo- 
wały 187 robotników w ciągu 4 dni, oraz 45 ro- 
botników w okresie 2 dni; załatwiono je cofnięciem 
redukcji. | Ę 

Poza temi strajkami — 10 strajków (z których 
5 przypadało na jedną i tę samą kopalnię) wywoła- 
nych było na drobnych kopalniach niewypłacaniem 
zarobków. i 

Z ogólnej liczby 9 strajków w 1927 r. —- 1 pow- | 
stał na tle żądań podwyżki płac, 3 z powodu zamie- 
rzonego zmniejszenia personelu, 4 wobec niewypła- 
conych zarobków i 1 strajk manitestacyjny. 

Liczba zatem strajków w 1928 r. wzrosła o 6, 
których jedną z główniejszych przyczyn był brak 
pieniędzy u drobnych przedsiębiorców. 

ARRX | 
Nieszczęśliwe wypadki na kopalniach ropy, ga-- 

zów i wosku ziemnego w 1928 r. Znikomo mała 
ilość nieszczęśliwych wypadków przy pracy na ko- 
palniach: ropy, gazów i wosku ziemnego, oraz poża- 
rów, jak zwykle, korzystnie świadczy o wielkiej spra- 
wności naszych władz górniczych, które stale mają 

na widoku warunki bezpieczeństwa... 
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został przez p. Stanisława Łopuszańskiego 

_'w poprzek, bez wszelkich obciążeń lub 

nie od wewnątrz. | 

_wo zapomocą umieszczonego mecha- 

| Żeszyk o. („PRZEMYSŁ NAFTOWY* 

„. W 1928 roku ogółem odnotowano 151 nieszczę- 
śllwych wypadków przy pracy. Jeden zatem wy- 
padek przypadł na 916 osób. Warunki więc bezpie- 
czeństwa w porównaniu z 1927 r., w którym i wypa- 
> przypadał na 713 robotników, znacznie się po- 
EDSZya 3 
_". Z ogólnej liczby 151 ciężkich wypadków w 1928 
r. — 3 były Śmiertelne, z których 2 nastąpiło przez 
nieostrożne obchodzenie się z mechanizmami, I — 
wskutek upadku z wieży wiertniczej. i 

W 1927 r. na ogólną ilość 185 ciężkich wypad- 
"ków —— 6 było śmiertelnych, z których 3 wynikły 

przez nieostrożne obchodzenie się z mechanizmem, 
Oraz eksplozję lub zatrucie się gazami i 5 — przez 
przygniecenie ziemią lub ciężarami. 

Z 14 pożarów, wynikłych w 1928 r., 8 odnotowa- 
podpalenie. 2 — przez nieostrożne obchodzenie się 
z ogniem, oraz 4 — przez wadliwe urządzenie bu- 
dowy komina, zatarcie liny o trawersy na koronie 
wieży, krótkie spięcie przewodów elektrycznych, 

wreszcie z powodu znacznego przypływu gazu do 
pozostawionego bez dozoru piecyka. 

Z 7 pożarów, wynikłych w 1927 r., 2. powstały 
przez nieostrożne obchodzenie się z ogniem. 1 — 

_ 0d rozpalonego piecyka gazowego, 92 -- wskutek 
nieszczelnego zamknięcia palników gazowych i 8 
od iskier wywołanych najechaniem tłoka na koronę 
wieży, od uderzenia wielokrążka o płytę Śściskową 
rur wiertniczych, lub uderzenia tłoka wskutek zer- 
wania się liny. 

| ——XYX—— 
Z nowych konstrukcyj 

"wiertniczych. 

Do urzędu Patentowego zgłoszony 

w Borysławiu, nowy typ przyrządu do 
poziomego cięcia rur wiertniczych w ot- 
worach świdrowych. 

_ Działanie tego instrumentu polega 
na tem, że umożliwia on cięcie rury 

uderzeń w dowolnej głębokości i po 
obcięciu zostawia gładkie krawędzie 
końców obciętej rury. Przyrząd skon- 
struowany jest tak, że w osłonie wal- 
cowej obracanego przyrządu znajduje 
się na jednej wysokości większa ilość 
poziomych noży, tnących rurę poprzecz- 

Noże te wysuwają się stopnio- 

nizmu, przy każdorazowem obracaniu 
zapuszczonego instrumentu kałamutkiem. 
Przyrząd zawieszony jest na normalnych 
żerdziach wiertniczych, bez żadnych in- 
nych przewodów i narzędzi. Przez obra- 
canie osiąga się sukcesywne wysuwanie 
się noży tak długo, aż rura zostanie zu- 
pełnie przecięta. Po dokonanym prze- 
cięciu rury, noże wsuwają się samo- 
czynnie do korpusu instrumentu. 
_. Dnia 19. stycznia br. przecięto wy- 
mienionym instrumentem rury 5% w głę- 
bokości 1520 mtr. (1 mtr. od spodu) 
na kopalni „Kamilla*« w Borysławiu 
w niecałych 2-ch godzinach, z pożąda- 
nym wynikiem. i AA, 

Poradnik Zawodowy. 

Odpowiedź na pytanie 2. W jakich wa- 
runkach stosować można wysoką próżnię w otwo- 
tach wiertniczych. 

Stosowanie wysokiej próżni 1a miejsce w szy- 
bach produkujących małe ilości gazu, zazwyczaj mo- 
krego, i o małem ciśnieniu, zbliżonem do ciśnie- 
nia atmosferycznego. Naogół występuje również ma- 
ła produkcja ropy. 

Przy gazie suchym lub tam gdzie nie fabry- 
kuje się gazoliny, instalacja urządzenia próżniowe- 
go na dłuższą metę najczęściej się nie opłaca, 
Zwiększyć bowiem można produkcję ropy i gazu, 
jednak koszty ruchu, bez ekstraktu gazoliny rzadko 
się kalkulują. | | 

Trudno jest określić, w jakich warunkach natu- 
ralmych może „vacuum' być stosowane. Będą tu 
zapewne wchodzić w rachubę charakterystyczne wła- 
sności złoża, jak jego struktura, porowatość i cha- 
rakter piaskowca, wiskoza i napięcie powierzchnio- 
we ropy, oraz inne czynniki stwarzające opory ru- 
chu. 

Oprócz tego muszą być wzięte pod uwagę wa- 
runki techniczne szybu, a więc szczelność rur i do- 
bre zamknięcie głowicą otworu. Pewną trudność. 
nasuwa również sypliwość pokładu, która może Spo- 
wodować nieregularność eksploatacji, przez zamu- 
lenie otworu i pompy. 

Szersze omówienie powyższego problemu mo- 
żna znaleźć w 148. biuletynie U. S. Bureau ot Mi- 
es, i publikacji A. M, 1. E zm 1926, pr Ge 
troleum Development and Technology', New York. 

Odpowiedź na pytanie 3. Wytłumaczenie 
perjodycznego produkowania ropy z 90% zanieczy- 
szczeniem, przy pompowaniu Nr. 2. w Polance-Os- 
tra, może być następujące: | Rz. 

Ciśnienie złoża ropuego według mej hypotezy 
powyżej 19 atm, przy bardzo nieznacznej produk- 
cji gazu. Przyjmuję też założenie, że woda jest mię- > 
dzypokładową lub otwartą wodą górną, nie zaś po- 

kładową. | | Słup cieczy (190 m) w otworze wywiera przeciw- 
"ciśnienie na złoże ropne, nie dopuszczając do pro- 
dukcji ropy. Z chwilą, gdy ciśnienie gazu wzrośnie 
w części piaskowca otaczającego otwór, powyżej 
ciśnienia hydrostatycznego w otworze, gaz wypy- 

"cha ropę, którą pompa wydobywa w czasie 15 mi- 
nut. Dwugodzinna przerwa w produkcji ropy po- 
mimo pompowania wody, jest okresem, które po- 
potrzebuje złoże by nagromadzić odpowiednie ilości 
gazu, podnieść ciśnienie i wepchnąć ropę przeciwko 
ciśnieniu słupa wody w otworze. s 

Jeżeli ta hypoteza jest trainą to przy mniejszej 
wysokości słupa cieczy w otworze, przerwy w pro- 
dukowaniu ropy powinny się zmniejszyć. 

Przy zupełaem wypompowywaniu wody mo- 
żna się spodziewać podniesienia produkcji. 

NOO AAA 
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Przegląd zagraniczny. 
+ „ERZEMYSŁ NAFfTOWy: 

EK ER Z nę 0 - MP OWODKAREO AA 02 Z0SZt 5. 

Austria. 
_ Podniesienie taryfy kolejowej na produkty naf- 

towe., Austrjacko-Polska Izba Fandlowa w Wie- 
dniu donosi, iż istnieje zamiar podniesienia ta. 
ryty kolejowej austryjackiej od l-g0 maja br. w na- 
stępującej wysokości (od granicy czechosłowacko-au- 
strjackiej do Wiednia): 

Obecna Projektow. 
stawka stawka 

za 100 kg. 
na benzynę, oleje smarowe i paralinę 5.46 kor. cz. 5.95 kor. cz 
sa olej gazowy 1 naffę 1500505, 0. MAG A7TT RARE 

pana + c= 

Projekt ustawy o podatku od benzyny będzie 
już w najbliższym czasie wniesiony do parlamentu 
Przewiduje on stawki od 20 do 2 groszy od litra 

.1 przyniesie około 14 do 20 milj. szylingów rocznie. 
Podatek ten ma, jak wiadomo, zastąpić pobierane 
przez kraje związkowe podatki od samochodów, 
a opierając się na spożyciu benzyny bez względu na 
jego cel gospodarczy, stanowić będzie mechaniczne 
obciążenie w miejsce dotychczasowych opłat, które 
przez odpowiednie zróżniczkowanie, dawały ochronę 
samochodom, jako ważnym środkom produkcji. Sfery 
gospodarcze wysuwają szereg poważnych zastrzeżeń 
przeciwko projektowi rządowemu, którego przyjęcie 
nie jest na razie zapewnione. 
| ——XX—— 

Argentyna. | 3 
Wykłady z zakresu techniki wiertniczej na Uni- 

wersytecie w Buenos-Aires. Rząd argentyński za- 
mierza utworzyć na Uniwersytecie w Buenos-Aires 
kursy z zakresu geologji naftowej, techniki wiercenia, 
techniki rafineryjnej i t. di w tym celu przeznaczył 
roczną subwencję w sumie 50.000 Pezos. Powyższe 
kursy mają trwać około lat 3. 

| ——XK—— 
Belgia. 

| __-- lmport produktów naftowych w r. 1928.. Według 
olicjalnej statystyki belgijskiej importowano do Bel- 
gji w r. 1928: ropy 2.649 ton, benzyny 165.319 ton, 
natty 76.047 ton, olejów smarowych 72.475 ton, ma- 
zutu 79,970 ton. Ogólna ilość przywiezionych pro- 
duktów naftowych wyniosła 306.460 ton (340.417 
ton w r. 1927) o wartości 507.159.000 Frs. 

Zapotrzebowanie produktów naitowych wynio- 
sło 393.601 ton (w r. 1927 -— 333.603 ton). 

| RON REACi wo. 

Francja. > 
Wiercenia poszukiwacze. W. miejscowości Saint- 

Girons w południowej Francji rozpoczęto pionierskie 
wiercenia które mają być prowadzone do gł. 1600 m. 

KK NY — 

Niemcy. 
z. Import ropy i produktów naftowych w roku 

"1928. W roku 10928 przywieziono do Niemiec 52.672 
.._ toń ropy (40.142 ton w r. 1927) i 2.208.105 ton pro- 
_. duktów naftowych (1.842.517 ton w r. 1927) ogól- 
_ fiej wartości 287.305.000 Mk. Import więc w r. 1028 

zwiększył się o 17% w 
niego. stosunku do roku poprzed- 

Z przywiezionych produktów naftowych przy- 
pada na: naftę i oleje świetlne 130.639 ton, benzynę 
lekką 482.555 ton, benzynę ciężką 151.618 ton, olej 
gazowy 309.952 ton, oleje smarowe 528.162 ton, pół- 
produkty i pozostałości 391.267 ton, paralinę i świece 
17.994 ton, wosk ziemny 2.002 ton. 

Udział poszczególnych państw w imporcie przed- 
stawiał się następująco: Stany Zjednoczone A. P. 
1080.437 ton, Wenezuela 396.019 ton, Rosja 256.008 
ton, Meksyk 138,636 ton, Rumunja 136.686, Persja 
151.314 ton, Indje Holenderskie 51.836 ton, Indje 
Brytyjskie 16.966 ton, inne kraje 45,731 ton. Z Pol- 
ski przywieziono do Niemiec 6.324 ton (12.707 ton 
w r. 1027). 

PRZ CK reed : 

Stany Zjednoczone AP. 
Sprawy naftowe w stosunkach między Stanami 

Ziedn. a Rosią. W pewnej części prasy ameryk. 
toczy się w ostatnich czasach dość ożywiona dysku- 
sja na temat Rosji sowieckiej. Niejednokrotnie też 
Omawiana jest kwestja, czy ze względu na interesy 
Stanów Zjednoczonych należy w dalszym ciągu uchy- 
lać się od wszelkich stosunków ze sowietami, czy 
też bardziej korzystnem byłoby przejście do aktyw- 
ności i do szerszych interesów z dzisiejszą Rosją. 

Ten wzrost zainteresowania dla Sowietów jest 
niewątpliwie wynikiem wytężonej i sprytnie prze- 
prowadzonej akcji ze strony dyplomacji sowieckiej. 
Przez natychmiastowe przystąpienie do paktu Kel- 
loga, oraz przez niedawne rozszerzenie tego paktu 
na wschodnie granice Europy, zaakcentowali władcy 
sowieccy swą chęć w kierunku utrzymania: pokoju. 
A z drugiej strony rozpoczęły się szczegółowe per- 
traktacje pomiędzy przedstawicielami rządu sowiec- 
kiego a najpoważniejszemi grupami finansowemi 
i przemysłowemi Stanów Zjednoczonych. I jak gło- 
szą zakulisowe wieści, padać zaczęły ze strony .so- 
wietów propozycje, ofiarowujące trustom amerykań- 
skim najróżnorodniejsze koncesje, przyczem dele- 
gaci sowieccy układali niejednokrotnie warunki tak, 
że drażliwa dotąd sprawa skonfiskowanego mienia 
amerykańskiego miała być w pewnej formie zrekom- 
pensowana w nowych układach. i 

Sowiety poruszyły głównie sprawę koncesji naf-. 
towych i żelaznych. A skoro weźmie się pod uwagę, 
że nowo obrany prezydent Stanów Zjednoczonych 
stoi bardzo blisko zarówno trustu naitowego. jak 
i żelaznego, to na wypadek doprowadzenia do po- 
rozumiienia pomiędzy Sowietami a trustami amery- 
kańskimi, prezydent Hoover nie mógłby i nie chciał- 
by przeciwstawiać się oficjalnemu uznaniu Rosji so- 
wieckiej. 

——YYY_ 
„Słow. Polsk." 

Doroczny Ziazd Amerykańskiego Instytutu Naf- 
towego odbyty w grudniu ub. r. w Chicago, zajął się 
aktualnemi sprawami przemysłu nałtowego. A. By: - 
les, wiceprezydent A. P. I. wygłosił referat w któ- 
rym nawołuje w interesie 
wacjiropy i gazu. 

państwowym do konser- 
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Stany Zjednoczone A. P. posiadają 480 miljonów 
baryłek zapasów, kilkanaście miljonów baryłek obec- 

| w otworach oraz 2,5 milj. 
dziennej produkcji eksploatowanej w St. Zjednocz. 
a przytem ciągle wzrastający import ropy. Udo- 
skonalenie metod poszukiwania, wiercenia i eksplo- 
atacji ropy, oraz odkryte nowe tereny naftowe, jak 
n. p. w New Mexico, wskazują na dalsze zwiększenie 
już istniejącego niebezpieczeństwa nadprodukcji. 

Proponuje on współpracę wszystkich czynników 
w państwie i uzgodnienie gospodarki ropą, z pro- 
gramem ogólno Światowym. 

"W. Skelly przedstawił korzyści, jakie przemysł 
naftowy osiągnął przez standaryzację urządzeń dla 
wiercenia i eksploatacji ropy i gazu. 

G. Newlin omawiał nowe kierunki w ustawo- 
dawstwie naftowem, a J. Cadman z Anglo-Persian 

O. €. przedstawił problemy naftowe poza St. Zje- 
dnoczonemi. Eo 

ne] produkcji zdławionej 

Nowy sposób zwiększan'a produkcji. W czasie li- 
stopadowego zjazdu inżynierów i geologów w Okla- 
homie pojawił się ciekawy projekt B. Lindsly'a zwięk- 
szenia wydobycia ropy przy pomocy grzanych ga- 
zów. Metoda jego ma polegać na wyparowaniu lżej- 
szych, a następnie cięższych firakcyj ropy, przez 
ogrzewanie, a kondenzację tychże w częściach zi- 

mniejszych złoża, co w konsekwencji obniży wiskozę 
ropy. Lindsly oblicza, że dla podniesienia tempera- 
tury do 7000 F. jednego akru złoża, o miąższości 
1 stopy, z założeniem 20% porowatości i 20% wy- 
eksploatowania potrzeba będzie 1 miljon SAAS 
Odpowiada to wtłoczeniu 18 milj. stóp kub. metanu 

dziennie przy temperaturze 2.4009 F. 
Technicznie pragnął on rozwiązać ten problem 

przez wykopanie szybu do piaskowca ropnego, 1 4 

tuneli poziomych w różnych kierunkach złoża, a na- 
stępnie zabetonowanie szybu ponad piaskowcem. Do 
zamkniętego w ten sposób złoża doprowadza się wy- 
buchowaą mieszaninę powietrza i gazu, wraz z Urzą- 
dzeniem do zapalania. Mieszanina ma być dostarczona 
z szybów podlegających odbudowie ciśnienia złoża. 
Oblicza on, że przy piaskowcu o miąższości 20 stóp, 
można tą drogą uzyskać 3145 baryłek ropy na dobę. 

—— XX pa WAR W 

Aeroplany a budowa rurociągów. Jak donosi Oil 
Field Engineering zdjęcie map z powietrza 
dla celów geologicznych i budowy rurociągów wcho- 
dzi w użycie w górzystych, a nieopracowanych do- 
tychczas terenach Stanów Zjedn. A. P. „Texas DE 
pe Line Co'* wybudowała rurociąg ropny z Mona- 
hams do Houston Texas, długości 400 km. na pod: 
stawie zdjęcia z aeroplanu. Wskutek szybkiego i tań- 
szego wytyczenia linji, firma oszacowuje w danym 
wypadku oszczędności na 500.000 dolarów. 

——U00——-— 

Najgłębszy otwór wiertniczy. W zeszycie 4 po- 
daliśmy notatki: dzienna produkcja ropy i naj- 
głębszy szyb produktywny na świecie w Stanach 
Zjednoczonych A. P. Według National Petroleum 
News (Jan. 16 1929) dzienna produkcja ropy w 
ciągu tygodnia od 3 do 9 lutego 1929 r. wynosiła 
2.603.000 bar. Najgłębszy szyb produktywny na 
świecie dowiercono dnia 1 grudnia ub. r. (znany 
jako B—1 Texon Company) z początkową pro- 
dukcją 275 bar.; dnia 11 stycznia dał 1.902 bar. ropy 
oraz 16.013.000 stóp sześć gazu. Produkcja tego 
szybu od chwili dowiercenia stale wzrasta. 

—=-XX—— 

Życie gosp 
PORZWAZÓ 

odarcze. 
Płace robotników w przemyśle 

naftowym. 
Komisja dla regulacji płaz: robotników przemysłu nafto- 

wego stwierdziła na podstawie uzgodnionego obliczenia, że od 
30. listopada 1928 r. do 28. lutego 1929 r. wyniósł wzrost 
drożyzny artykułów żywnościowych 0,961 a odzież. 0,665. 

„ Ponieważ 750% poborów zmienia się wedlug artykułów 
żywniościowych, a 25%, poborów wedle artykułów odzieżowych, 

przeto przeciętny wzrost drożyzny wynosi 0,887. 
Zatem pobory robotników naftowych na miesiąc marzec 

1929 r. pozostaje w wysokości poprzedniego miesiąca. 
Relutum węglowe. 

|... Wysokość relutum węglowego ustalono za 100 kg. dla 
Zagłębi : > 

Borysław i Bitków Zł. 6.80 
Krosno i Dziedzice . - . „ 544 

Relutum za naftę ustalono: 57 groszy za I kg. 

OD > 
Ceny ropy naftowej. 

w wysokości, ustalonej. dla ropy, przypadającej na udziały: 
brutto, na miesiąc luty 1929 r. (za 1 wagon po 10 ton): 

Marka: A 

Kis Czama 2 eos 0 ZA, LRAC= 
Rymanów DPD M W Rida" "100 
Krościenko parafinowa, Równe Rogi pa- | 
rafinowa, Krosno parafinowa, Ropienka ad m” 
Dukla, Paszowa o ZOE AG O DRSIRONNNA 
Borysław, Tustanowice, Orów, Popiele, 
Wierzchnia Mraźnica, Słoboda Rungurska, 
Kosmacz, Opaka, Strzelbice, Rajskie, Ło- 
dyna, Hołowiecko, Zmiennica-Turzepole, 
Wulka, Węglówka, Lipinki, Libusza, Wań- "3 
kowa . ya ty ag ij Ah OS SZA 1.780.-— 
Szymbark EMO WRZ NY NO 
Zagórz, Równe Rogi bezparaf, « . « : » 1.816. — 
Ropienka Dolna . A BOAC YA. „ - ORG 
Kryg Zielona, Rypne loco Broszniów . „ 1.808 
Krosno bezparaf., Krościenko bezparaf. . „ 1.905.— 
Klimkówka, Iwonicz . . : : « : * * » 1.958. — 
Urycz — Pereprostyna . « « : « * * » 2.047— 
Harklowasz w ooo DRAGA 2.083.— 
Majdan — Rosulna . NA „ZA 
Potok, Grabownica Humniska . . - : » 2.314.— 
Bitków (loco zbiorniki Comp. Fr.-Polon.) „ 2.358. — 
Schodnica sv oe ORO GC 0 RUSZ 2.403.— 
Bitków (loco zbiorniki Dąbrowa), j i 
PaSleCzaac 15 00014025 DRETARKAN M 2.620. — 
KICZONYG SZR ORO RZS KOSA 3.026.— 3.382.— Stara Wieś 00 000 024 Ewy i AA > 

——00)0—— 
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Cena gazu ziemnego. 

w zagłębiu Borysław - Tustanowice za miesiąc luty 1929 
roku ustalona przez Izbę Handlową i Przemysłową we Lwowie 
w porozumieniu ż Krajowem Towarzystwem Naftowem 

Ustawodawstwo 

6.00 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. 

0002 

i rozporządzenia. 

ROZPORZĄDZENIE 
Wyższego Urzędu górniczego w Krakowie 

z dnia 19 stycznia 1929 r. 
w przedmiocie racjonalnego wydobywania i zużyt- 

kowania palnych gazów ziemnych. 
i Na zasadzie $ 73 krajowej ustawy naftowej z 22 
marca 1908 r. (Dz. u. i rozp. kraj. dla Kr. Gal. 
i Lod. z W. Ks. Krak. Nr. 61) i: art. 1 ustawy z 
dnia 2 maja 1919 r. (Dz. U. R. P. Nr. 30; poz. 202), 
zarządza się, co następuje: 

$1h 
Do kopalń gazu ziemnego, to jest.do takich 

kopalń, których produkcję stanowią wyłącznie gazy 
ziemne lub gazy ziemne z nieznaczną ilością topy; 
mają zastosowanie postanowienia przepisów górni- 
czo-policyjnych dla kopalń oleju ziemnego z 10 paź- 
dziernika 1913 r. L. 5232 (Dz. w. i rozp. kraj. dla 
Kr. Gal. i Lod. z W. Ks. Krak. Nr. 95); odnoszące 
się do kopalń 2 klasy niebezpieczeństwa, o ile ni- 
niejsze rozporządzenie nie zawiera innych postano- 
wień. za 

| RZ: 
Minimalna wzajemna odległość otworów wiert- 

niczych na kopalniach gazu ziemnego w obrębie gmin 
Gelsendori, IDaszawa, Komarów, Siechów, Jusyp- 
tycze i Oleksice Stare ma wynosić 500 m. 

Postanowienie to nie dotyczy już istniejących 
otworów wiertniczych oraz projektowanych otwo- 
rów wiertniczych, których rozmieszczenie zatwierdził 
okręgowy urząd górniczy przed dniem ogłoszenia 
niniejszego rozporządzenia. RZE 

„Na innych kopalniach gazu ziemnego ustala 
właściwy okręgowy urząd górniczy wzajemną od- 
ległość otworów wiertniczych z uwzględnieniem sto- 
suaków miejscowych i wymogów bezpieczeństwa 
oraz racjonalaego wydobywania i zużytkowania ga- 
zÓw. | 
; | SJ. 

Przy prowadzeniu wierceń na terenach gazo- 
wych należy oddzielić złoża gazowe od komplek- 
su warstw, zalegającego nad niemi, jak też od warstw 

głębszych w ten sposób, aby gazy nie rozprze- 
strzeniały się i' nie migrowały ze złoża gazowego do 
innych warstw; ani też nie uchodziły poza rurami 

ma zewnątrz. To oddzielenie złoża gazowego ma 
być wykonane zapomocą osobnej kolumny rur, po- 
stawionej nad złożem gazowem, względnie poni- 
żej tegoż, lub też w inny celowy sposób, jak zą- 
płukanie iłem, cementowanie i t. p.- | 

| $ 4. 
Nawiercone w otworach wiertniczych wody 

wgłębne mają być zamknięte w sposób, dający zu- 
pełną pewność, że woda nie przedostanie się ani 
do niższych ani do wyższych złóż gazowych. 

S$ 5 
Plan ruchu (8 32 krajowej ustawy naftowej) ma. 

w części dotyczącej samego wiercenia, być opra- 

cowaliy na podstawie przypuszczalnego profilu Qe0- 
logicznego i obejmować między innemi także cało- 
kształt rurowania z uwzględnieniem przypuszczal- 
nego ciśnienia wód i gazu oraz sposoby zamknię- 
cia wody i oddzielenia złóż gazowych od innych 
warstw. | 

$ 6. 
Jednym otworem wiertniczym wo.no eksploa- 

tować równocześnie tylko jedno złoże gazowe. W 
szczególnie uzasadnionych wypadkach może okrę- 
gowy urząd górniczy zezwolić na odstąpienie od 
tej zasady. R 

| 8.0 A 
Przed dowierceniem złoża gazowego, które ma 

być eksploatowane, należy przygotować całkowite 
urządzenie do szczególnego ujęcia i odprowadza- 
nia gazów. Projekt tego urządzenia wraz z szcze- 
gółowymi planami konstrukcyjnymi i obliczeniem 
poszczególnych części urządzenia ma uprawniony do 
wydobywania przedłożyć władzy górniczej do za. 
twierdzenia. ER BREE 

$ 8. 
Urządzenie do ujęcia gazu u wylotu rur ma 

odpowiadać następującym wymogom: 
a) wszystkie części składowe urządzenia, które 

pozostawać mogą pod ciśnieniem gazowem złoża, 
w szczególności głowica, zasuwy względnie zawory, 
połączenia rurowe do separatorów i do zaworów 
bezpieczeństwa, połączenia obiegowe, urządzenia dlą 
pomiaru ciśnienia gazu w złożu (manometry) i po- 
łączenia do tychże oraz ewentualnie separatory, ma- 
ja być wykonane na ciśnienie przypuszczalne złoża, 
zwiększone o 50%. Jako minimalne ciśnienie przy- 
puszcza ne przyjąć należy ciśnienie hydrostatyczne da- 
rego złoża. | | 

b) Części składowe ujęcia gazowego mają być 
skonstruowane w sposób umożliwiający łatwą ich 
wymianę. | 

c) Zasuwy na głowicy mają być podwójne, 
z których jedna ma służyć do regulacji wypływu 
gazu, druga do całkowitego zamknięcia. se 

d) Manometry na głowicy mają być podwójne 
i wybudowane tak, aby je można łatwo wymienić. 
Skala manometrów ma być o 100% większa od ci- 
śnienia gazu w złożu. 

e) Przy ciśnieniach ponad 20 atimosier otwie-_ 
ranie i zamykanie zasuw ma być uskuteczniane 
z miejsca odpowiednio zabezpieczonego. 

SARI. 
Te części urządzenia, które przeznaczone są dla 

gazu o ciśnieniu roboczem (zredukowanem), a więc 
gazociągi, Urządzenia pomiarowe, ewentualnie se- 
paratory i inne, mają być zabezpieczone w ten spo- 

sób, aby nie przedostawał się do nich gaz pod 
wysokiem ciśnieniem (ciśnieniem złoża) i aby ci- 
Śnienie robocze nie zostało przekroczone. W szcze- 
gólności należy w odpowiedniem miejscu umieścić 
dwa oddzielne działające zawory bezpieczeństwa (cię- 

wabiękaść 4 reko wa”: sdb ROP kid 

pom ICE m FH 0 PZOTĘ 4 , 

$ 



o << 

„PRZEMY S Zeszyt 5 

żarkowy i sprężynowy) o przelotach, umożliwiają- 
cych swobodne wypuszczenie nadmiaru gazu bez 
zwiększenia ciśnienia roboczego w sieci gazowej. 

$ 10. 
_ _ Rozdzielacze (separatory) i urządzenia, bezpo- 
średnio z niemi połączone, oraz sieć gazociągów 
mają być wykonane na ciśnienie conajmniej o 50% 
większe, niż ciśnienie robocze. 

Jeżeli z gazem wydobywa się woda lub para 
wodna, należy część separatora, w której zbiera się 
woda i odpływy wody, zabezpieczyć przed zamar- 
znięciem. 

Sl. 
Produkcja każdego otworu wiertniczego ma być 

mierzoną zapomocą dwu aparatów, które mają być 
wbudowane w ten sposób, by wymiana aparatu 
mogła się odbywać bez przerwy w poborze gazu. 

312 | 
Gaz z otworu wiertniczego należy odbierać 

w ten sposób, aby ciśnienie gazu w głowicy nie ob- 
niżyło się więcej, jak o : ciśnienia złoża, stwier- 
dzonego przy zupełnie zamkniętej głowicy. 

Ciśnienie gazowe w głowicy ma być rejestro- 
wane zapomocą stale załączonego aparatuy a od- 
nośne wykresy mają być przechowywane w kan- 
celarji ruchu przez przeciąg jednego roku. 

| sk: SARE 
Początkową produkcję otworu wiertniczego na- 

leży zmierzyć przy stopniowo dławionym przypły- 
wie, przyczem uzyskany wykres, zwany charakte - 
rystyką otworu, ma być przedłożony okręgowemu 
urzędowi górniczemu. 

$ 14. 
W czasie, oznaczonym przez okręgowy urząd 

górniczy, a przynajmniej raz do roku, ma być prze- 
prowadzony pomiar ciśnienia złoża na każdym ot- 

"worze wiertniczym przy szczelnie zamkniętym wy- 
pływie gazu z otworu. Przy pomiarze tym należy 
uważać ciśnienie za ustalone, o ile w ciągu 10 mi- 
nut nie wzrośnie ono O 1%. 

W czasie wykonania powyższego pomiaru na- 
leży całe urządzenie do ujęcia gazu wypróbować 
na szczelność przy ciśnieniu panującem w złożu, 
zaś urządzenia oddzielające (separatory), pomiarowe 
i rozdzielcze na półtorakrotne ciśnienie robocze, 
nie wyższe jednak, jak ciśnienie robocze powięk- 
szone o 5 Atm. | 

Wynik tych pomiarów z datą wykonania oraz 
ilością wyprodukowanego gazu, licząc od ostatnie- 
go pomiaru, należy przedłożyć okręgowemu urzę- 
dowi górniczemu. 

ŚS.45, 
Manometry służące do pomiaru ciśnienia złoża, 

mają być co pół roku sprawdzane. Dowody spraw - 
dzenia należy przechowywać w kancelarji ruchu 
przez przeciąg 1 roku. | 

| | $ 16. 
lstniejąace już urządzenia na kopalniach gazu 

ziemnego mają być dostosowane do niniejszych prze- 
pisów w przeciągu 6 miesięcy po dniu ich ogłosze- 
nia w „Monitorze Polskim'*. 

| OE Wyższy Urząd górniczy zastrzega sobie moż- 
ność zezwolenia na wyjątki z poszczególnych po- 
stanowień niniejszego rozporządzenia w szczególnie 
uzasadnionych wypadkach, o ile względy bezpie- 
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czeństwa i wzgląd na racjonalność wydobywania 
nie będą stały na przeszkodzie. i 

$ 18. i 
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 

z dniem jego ogłoszenia w „Monitorze Polskim'*. 
—-——0)O0O<—— 

KALENDARZYK PODATKOWY NA MARZEC. 
W marcu r. b. płatne są następujące podatki: 

1) do 15 marca — wpłata I raty podatku grun- 
towego za 1929 r.; 

2) do 15 marca — wpłata podatku przemysłowe- 
go od obrotu, osiągniętego w lutym r. b. przez przed- 
siębiorstwa handlowe I i II kat. 1 przemysłowe 
I—V kat., prowadzące prawidłowe księgi handlowe, 
oraz przez przedsiębiorstwa sprawozdawcze; 

3) w ciągu 7 dni od dnia potrącenia podatku 
-- podatek dochodowy od "uposażeń służbowych, 
emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę. 

Nadto płatne są zaległości z tytułu podatku. 
majątkowego oraz podatki, na które płatnicy otrzy- 
mali nakazy płatnicze z terminem płatności w marcu 
r. b., tudzież kwoty odroczone i rozłożone na raty 
z terminem płatności w tymże miesiącu. 

PIŚMIENNICTWO. 
Księga Adresowa Polski. Po raz trzeci ukazała się 

nakładem Towarzystwa Reklamy Międzynarodowej, jen. repr. 
Rudolf Mosse w Warszawie, Marszałkowska 124, wielka Księga 
Adresowa Polski dla Handlu, Przemysłu, Rze- 
miosł i Rolnictwa. Księga ta — pełny informator o życiu 
gospodarczem kraju — zawiera w głównych częściach bogaty 
dział adresowy, dział branż oraz dział ekonomiczno-społeczny. 

| W dziale adresowym zgrupowane są alfabetycznie według 
miejscowości w województwach adresy wolnych zawodów, 
handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa. 

W księdze znajdujemy adresy najmniejszych nawet 
przedsiębiorstw. Ogólna ich liczba określoną zostaje imponu- 
jącą cyfrą 1.000.000. Adresy te uzupełnione są opisem 45.000 
miejscowości, z których zostały podane. Opis miejscowości 
zawiera charakter topograficzny, ilość mieszkańców, komuni- 
kację, związki i stowarzyszenia, instytucje, kościoły i szkoły, 
władze państwowe i samorządowe; uwypukla przemysł 
miejscowy. 

Dział branż, t. j. alfabetyczne zgrupowanie wszystkich 
adresów według branż, wyszczególnia wszystkie miejscowości, 
w których znajduje się poszukiwana gałęź przemysłu i handlu. 

Oba te działy uzupełnione zostały przez ogólny ssoro- 
widz miejscowości oraz skorowidz branż w polskim jak i w ję- 
zykach obcych. | 

Dział ekonomiczno-społeczny uwzględnia strukturę pań- 
stwową. Dział gospodarczy informuje nas o życiu ekonomicznem 
państwa; informuje o istniejących przepisach, normujących 
życie handlowo-przemysłowe. | 

Wszystkie informacje, mimo dużego materjału, ułożone 
są systematycznie i pozwalają odrazu zorjentować się w treści. 

Praca wydawnictwa nagrodzoną została należytem uzna” 
niem przez! nasze sfery gospodarcze. Dowodemmoże służyć 
fakt, że pierwsze dwa nakłady zostały w krótkim czasie wy- 
czerpane. | 

„Przegląd Techniczny* Nr. 9 z dnia 27. lutego 1929 r. 
opuścił prasę Na treść zeszytu składają się następujące arty- 
kuły: Prof. Sawin, Pilzno: „Dualizm w systemie metrycznym*— 
Inż. Dr. Burzyński: „Ogólna formuła wytrzyrrałośc'owa dla 
zginanych i skręcanych przekrojów kołowych* — Inż. Dr. Pa- 
reński: „Gospodarka wodna w reńsko-westfalskiem zagłębiu 
przemysłowem* — Przeglad pism technicznych — Bibljografia — 
Wiadomości Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

Nr. 5 „Przemysłu Chemicznego* z marca b. r. przy- 
nosi szereg aktualnych artykułów z zakresu przemysłu che- 
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micznego. Z treści zeszytu należy wymienić prace: H. Bur-. 
ności Kół Naukowej Organizacji. — Z towarzystw naukowych. — stina, i J. Winklera p t „Pośpieszna metoda oznaczania ab- Kronika. — Wydawnictwa. + 

sorbcji maksymalnej w węglu aktywnym* — Dr. Ludwika Wasi. | 3 

lewskiego : „Problemat glinowy w Polsce. i „The Polish Economist" Nr. 3 z marca 19:9 podaje: 4 
„ Następnie podany jest obszerny dział sprawozdawczy Review of the Economic Situation in January — Poland finan- 4 

z dziedziny technologji nieorganicznej, technologii paliwa ces in 1928 — The Forthcoming Polish National Exhibition 4 
l gazownictwa, przemysłu elektrotechnicznego, technolcegji 1929 -- The Polish State Railways in the Past Year — Huntning A 
barwików i wielkiego przemysłu organicznego, oraz wiadomości ;h poland — Summary of laws — Proluction and trade - Fi. 4 
bieżące i patenty polskie z technologji chemicznej za rok 1928. nanće and banking — Latest news — Aduerfi east 4 

Bobo PEG: ——00—— | B 
„Spawanie i Cięcie metali* organ Związku Polskiego "OT. Eacioacóś | jen R 3 Przemysłu Fcetylenowego i Tlenowego Nr. 2 z dnia 15. lu- Ę W a a ukazał a dz DE Biel 

tego br. przynosi następujące artykuły: „Spawanie łukowe S ie$o na temat: Izenie czasu 1 kosztów wiercenia 4 
w budowie mostów* — „Druty do spawania azetylenowego" — na polskich terenach nattowych. ; 
Spawanie — Technika spawania — Kronika i OR RSA 2 3 

Nr. 2 miesięcznika „Przeg ląd Organizacji" z m. lutego br. SBS SKM p 
wyszedł z druku. Treść numeru: Inż. Drzewiecki: „Polska na p 
progu nowego dziesięciolecia". — Prof. Hauswald: Koszty wy- | Pe 
twarzania, j ko funkcja czasu. — St. Tomaszewicz : „System Ku j oto ssąco-gazowy ca 40 HP w dobrym stanie Fą 
bezdziennikowy i jeso wpływ na pracę w urzędach administra- D Ę m r Podać ogólne wymiary, przybliżoną wagę 3 
cyjnych I. instancji*. — William Leffinwell: „Zastosowanie oraz cenę: W. HARTEL Lwów, ul. Staszica 3. a 
naukowej organizacji do pracy biurowej”. — Wilfred Lewis : | 4 
2 Główne wytyczne amerykańskiego programu przemysłowego*.— 55M Ą 
Z działalności Instytutu Naukowej Organizacji. — Z działa|l- | żę | E | 

STATYSTYKA. | 
według danych Min. Przemysłu i Handlu. q 

Wydobycie i obrót ropą w grudniu 1928 r. Produkcja gazu ziemnego w grudniu 1928 r. 4 
w cysternach. w: tysiącach metrów sześciennych. Poę 

: Prod. - Prod. Ekspe- Za- ź Odtło- | 
OKRĘG GÓRN. brutto | OPał Manco czysta| dycja | pasy OKRĘG GÓRNICZY Produkcja| Opał zbawić Manco 4 

ADAMA 06 Gg 641| 572| 470 Jasło. 3.626 484 | 2828 314 | 
Drohobycz „| 4.945 38| 333] 4.574| 4.585 | 3.076 Drohobycz 32.616 18.218 14.244 154 | 

Stanisławów o. . 365 «4. 3| 358] 2468]. 331 Stanisławów . 4.055 2.0668: | 102 615 || 

Razem 5.959 43| 343| 5.573| 5.497| 3.877 Razem 40.297 21.370 17.824 1.083 a 

Rafineryjny przemysł naftowy w grudniu 1928 r. | 
Przeróbka ropy — 64474 ton. Zapasy ropy dnia 31. XII. — 52.809 ton. w tonach. 

3, | Przychód produktów naftowych |Rozchód produktów naftowych | e: 
PRODUKT | Zapas dnia portowa > uma in a iły SkA DE" RS MARIENN ACE 0 Zapas dnia . 

' 30. XI. 1928 r. ; 3 Dowóz A .-04.4:5W. XH..1998 vy. 
| | . Wytwórczość d fi ć w kraju zagranicą | Ę | | o rafineryj | | | 

Benzyna 14.540 8.862 2.610") 5.754 5.469 | 14.795 I 
Nafta RE a 50.656 18.226 -- 20.384 2.267 | 46.231 | za 
Qlej gazowy... 1. 27,600 9.508 : | — 5.175 6.385 Pa 2NOJR” | | 
Oleje smarowe . . .. 35.400 9.286 = | 4.997 1.608 | 38.436 | i j! 

- Parafina AŻ 3.394 3.700 — | "442 | 2.618 | 4.034 | 
DUBOBOG. 2510014 132 | 3 | = | 14 | — | 121 a. 

MoŻOlma c. ul | 32 15. | — | 4 | — | 41 po RAN 
Asfalt SASA 12.624 | Mace | 349 ESA | 12.773 A 
DARA EIZO > 1.783 | > 04] | — | 288 fi 681 | |>725 | ; ka 
Stałe smary . . . Ą 302 | 218. | RE FAD 142 ja 6. 1 362 aras 
Bolpródukty 4 0 | — | | : 2 DB Pozostałości . | 83.524 | 5.860 | a 1.623 | 991 | 86.770 ć A 

Razem | 230.348 | 51.629 :-| 2.610 39.172 | 20.489 | 230.926 

') Gazolina z gazu ziemnego. Ilość robotników zatrudnionych 31. AIĘ= 4.698. 
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Eksport produktów naftowych z podziałem na kraje. 
w tonach. | Grudzień 1925. 

pen | pk | | KE ZEE 
ROZ AE - | | Ę = Ę = 

Kraj RR NR REG | | = "FOR AŚ A 2 EZ = : FB EE e =|)| BJ BZ |= 0-8 = = kie: | sea z= | — | = =— | "22 | =E | = | ca [—vó —_ a 

| | | | | | | | | | 
€ Austrja | 159 | 150 | 1845 | 404 | 190| — loę6 1 48 EOS | 95 2836 

Bo owada - |4216| 1077 |. 244 | 572 | 307] == | 52 PA AA 349 6544 
Gdańsk | 618 | 395 | 1814 085 1 4358855 15 — | — | 505 4956 
Litwa SB LBA Olo A RS Pa sA 10 
Rumunja PSSO PRS 26 |= — —| 8| z 34 
Szwajcarja — | 31 | 1457 30 | — — 5 — — — 1523 | 
Łotwa A ELUWRE GRIZZ BĘ ONA a A 421 Szwecja — I4l | — 31 — — =] = — — 172 
Grecja — — -— — 119 — — — — | — 119 
Jugosławja FE |= 24) 130 — — | — 3 — 141 
Włochy PODZDZNA ZE GE 52: 220 — z | -sR — — 414 | 
Niemcy — | 16 , 354 —e.|--'518 — 357. |- 035 | — 82 1962 

| Francja 136 | 89 | 595 30 — — A R JORGA — 850 
Danja le 2Gddees2 ROSA 5 a> SE ZE ce — 219 
Węgry — 10 | — 174 65 - — 30 288 
Norwegja — = PROĘ — zy > - — | r. - 
Bułgarja -— NE — — — — EO — ac: 
Brazylja = w bea — cm 8 — RSE REA = Z 

| | Doom. | 5460 | 2267 | 638b | 1608 | 2618 || —— | 454 | 681. 0 | 991 |20489 

© Produkcja i obrót woskiem ziemnym w grudniu 1928 Stan otworów wiertniczych w grudniu 1928. 
A BOKS POOLRA ZNA =; o | Wiercone s BA - U BE 

| 2 - c > bol z | Z R bearą a E JIĘ|E |£ ZE |28 
| a =.0|5]J27 5 Ko] "]|]|z|El5 5/5 s.a|Sv, asa | $ Z E ROR Ę Ź s |Ne 8 | 8-lsol'8 1a BR 45 IS BJ SOA 
| ; m < (m z = <Q 0 aż z 5.6 |a|*]3|5P]|9]8 E 5 aB|EE 

j RĆ "CIA JR ZTORSK: SAT: ŚR | | | ; | | | | | | 

| rza ——— 61 | 56 121 177 37 10 17 |1.861|308 | 20 2.690| 2.332 
Ę OS WYR RUEUNEŃSEWIZEJ NOBAC: REG EK DPISEG 

PRZEMYSŁ NAFTOWY w roku 1928) 
według danych Ministerstwa Przemysłu i Handlu. 

Rok 1928. |. Produkcja ropy. w cysternach 
| Zapasy 

Produkcja Produkcja - w zbiornikach 
Okręg MA Opał Manko ka Ekspedycja Lora Wac: 

i w końcu roku 

| i Kraków | — — —. — — — 
Jasło . ya ORO 28 82 7.506 7.664 470 
Drohobycz . PY 62.394 214 4,441 57.739 61.389 3.076 

| Stanisławów TRZRAM 4.278 50 50 4.181 4.207 331 
| | Razem w r. 1928 | 74.291 292 4,573 69.426 73.260 3.877 

: „ 1927 | 72.259 705 4.610 66.945 68.781 5.469 

*) Daty przemysłu rafineryjnego Ww artykule wstępnym. 
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Rok 1928. Il. Produkcja gazu ziemnego. 

JASŁO | _ DROHOBYCZ | STANISŁAWÓW | RAZEM | 
o | o | RENE RE | |-e | 

— 5 5 a: 8 5 |-£ 8 E | 8 W z | | 30).8 RAP WROC ABAC PE RZE DRA BER i Piera — =) < | = E z < | = z O Q | — pok Q o t 
a CIE > ZSR PAŁZ:: GA = = | "G 3 0 2 ROId08 IBEKZ. = Ó AL 8 ń 
x O g SE HOSZE Qa "g CE SR: QS = i BO SZA: 20 = © i 
Q. OB O > | = SIE O > | a OB O "Ra 20: OB (e >. | 

tysiące motrów sżeścdennych | „| 

i | | | : / i 44,063 4,441 36,438 3,189 | 353,271 193,194 156,165 3,912 | 62,172) 32,375 8,239 21538 |459.506 230.010 200,837, 28,639 ę 
w r. 7 | | | , | , | , | 
45,536 3,503 38,816 3,217 |331,744 204,416 124,014 3,314] 76,859 33,725 8,397 34.737| 454,36 241,644 71,227 41.268 | = 

| 

Il. Produkcja i obrót gazoliną. 
5 

Przeróbka jo w stos. Produkcja Uzyskano Konsumcja i 
ROK BZU W TY: do całko- gazoliny ze 100 m krajowa Eksport Czynnych Ilość 

siąc. m? wit. prod. fonach gazoliny w-tonach w tonach zakładów / robotników 
gazu w kg. 

| Razem w r. 1928 259.205 , 56.50/, 31.855 12.2 | 29.882 859.93 18 173 
| | | 

IV. Produkcja wosku ziemnego. | 
| | EKSPEDYCJA | | Przeciętna ilość robotników | 
| | GO Zapasy | e a> ' li [ej O m m” < [cej $ | 
| Pro- | © 8 Bro ZA Z > m w końcu | | 

ROK Idukcial 2 Z d Ż 2 0 3 Razem roku | Na kopal- W topiar- R j 
poja la 6lz|B done | niach niach R: fe: | | | | | 

O | ADAM | RSE m oe PASA ON 88 m0 Z amm że A ł 

1928 . 775 | 132 | — |159 |327 | 30 -— 15 663 65 397 87 484 
1927 . 741 100 95 332 45 57 SE | 629 — 416 74 490 | 

V. Ruch kopalniany. E 
| LICZBA SZYBÓW | | | | 1 % 

Z"7T ; ną 1 p: TOeE WWIE ż | | . 

| e | WIERCONE _ | ś |, ę o | Hość | Liczba | Ilość | Renia | 
ROK | 8 | 9 o | z ZY o > z v | odwier- | robotni- | szybów SACRA " w 

630 lg= |=] 58.|3 | SaaS Ee E Ę | conych | pow _ | produkt. | Produkcja 
| 5 SE | XS > | a SE 55 E 8 = | metrów | | | szybu —w kg. 

__ [= |e$]ńs|ś |2 |FEJós|a | | | | | przec.w 1928r. | 63] 74) 121 | 195| 40| 123) 18|18i0| 381 | 20] 94,763) 11616. 2275] , 850 
2: 4.1927, 58 | 75 | 132 | 207 || 48) 154| 20 |1.663 | 334 14 104,025 10,747) 2,042 920 | 

3 
| 

VI. Płace robotnicze w okręgu borysławskim. | 
Rok 1928 w złotych 

+ | . "> j e. z . . | Styczeń, luty, marzec, | Czerwiec, Lipiec, Wrzesień, Październik, z 
Kategorja KMEGIEŃ Maj SIEroIEń Listopad Grudzień 

| 
| | 7,91 8,35 8,57 8,34 8,65 
RSE 6,24 6,58 6,75 6,57 6,81 [II | 4,30 4,54 4,66 4,53 4,70 
IV | 2,52 2,66 2,73 2,66 2,76 

VII. Cena gazu ziemnego 
Rok 1928 W groszach za 1 m? 

Styczeń Luty | Marzec | Kwiecień. Maj Czerwiec. Lipiec | Sierpień Wrzesień d Paź- | Listopad Grudzień | 
| | | , dziernik | | 

6.72 6.72 | 647 | 6.35 6.21 5.65 5.37 5.10 5.10 5.10 5.57 5.82 EA 
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VIII. CENY ROPY wr. 1928. . 

w złotych za 1 cysternę a 10.000 kg. 

| | 
| Sty- Ma- Kwie- _ |Czer-|.: .. | Sier- | Wrze-|jp_zy, | LIStO- Gru- MARKA | czeń Luty rzec cień Maj | wiec PSO pień sień Paźdz. pad Sr 

| | 

Kryg Czarna : : | | 1.575 1.545 1.533 1498 1.472 1.472 1.472, 1.472 1.472 1.472) 1.472) 1.482 
Rymanów . | . «+ 1.723. 1.691 1.677. 1.639 1.611) 1.611 | 1.611 1.611. 1.611) 1.611 1.611 | 1.621 

A Paszowa > | 1760 1.727 1.713 1.674 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645 1.045 1.645 1.655 
Krościenko parafinowa, Równe Rogi para- | | | | | 

po finowa, Krosno parafinowa, Ropienka | | | | | 
al ad Dukla . > 4.760 | 1.727 | 1.715 1.674 1.645 1.645 1.645 1.045 1.645 1.645 1.645 1.696 
— 82 Borysław, Tustanowice, Orów, Popiele, | | | 
17 Wierzchnia Mraźnica, Słoboda Rungur- 

FE | ska, Kosmacz, Opaka, Strzelbice, Rajskie, 
; | Łodyna, Hołowiecko, Zmiennica- Turze: 
4 pole, Wulka, Węglówka, Lipinki, Libu- | | | 3. Sza, Wańkowa . : 3 ; 1.853 1.818 1.803 1.762) 1.732| 1732) 1.732) 1.752 1.732 | 1.732 | 1.732) 1.748 
p | Ę Zagórz, Równe Rogi bezparaf., Szymbark 1.890 1.854 1.839) 1.797 1.767. 1.767 1.767 1.767 1.767 1.767 1.767 1.778 
EB Krosno bezparat., Krościenko bezparaf. . 1.890 1.854) 1.839, 1,797 | 1.767 | 1.767 | 1.767 1.853 1.853 1.853 1.853 1.865 
: SR Ropienka Dolna . i " | 1.908. 1.872] 1.857 | 1.815 1.784. 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.795 
5 | Rypne loco Broszniów . . " || 1.890 1.854 1.839 | 1.197 | 1.767 1.767 1.767 1.819) 1.819) 1.819. 1.819 1.830 
. Kryg Zielona ; . i | " |1.946 1.909. 1.893) 1.850 1.819 1.819. 1.819 1.819 1.819, 1.819 1.819 1.830 
> Klimkówka, Iwonicz . ; " | 1.946 1.909 1.893 1.800 1.819 1.819, 1.819 1.905 1.900. 1.905 1905 1.917 
a Urycz 2.131 2.091 2.073, 2.026 1.992 1.992. 1.992 1.992 | 1.992. 1.992 1.992 2.104 
3 'Harklowa . : : 2.168 2.127 2.109 2.062) 2.026 2.026 2.026 2026 2026 2.026 2.026 2.039 
| Potok, Grabownica Humniska . ; . || 2.316) 2.273) 2.254 | 2.203 | 2.165 2.165 2.165. 2.252 | 2.252 | 2.252 2.252 | 2.266 
J * Bitków (loco zbiorniki Comp. Fr.-Polon.) . | 2.035 1.996 1.980 1.935 1.935 1.935. 1.935, 2.188 2.183. 2.183. 2.315, 2315 
de Schodnica . | 2.223! 2.182) 2.164) 2.114. 2.078, 2.018 , 2.078, 2.078, 2.338 2.338. 2.3388 | 2.358 

"AD Bitków (loco zbiorniki Dąbrowa), Pasieczna 9.261. 2.218. 2200. 2.150 2.150 2.150. 2.150. 2.425 2.425. 2425 2.512 2.572 
"ARE | Klęczany ) ź „ |3.150 3.091 3.065) 2.995 2.944 2.944 2.944 2944 2.944 2.944 2.944 | 2.963 

4 Stara Wieś . ć " | 3.521 3.454 3.425) 3.348 3,29] 3.291 3.291 3.291 3.291 3.291 | 3.291 | 3.312 

ma 

OBRY siasio AAAA 

PO Wyd.: Krajowe Towarzystwo Naftowe. Odp. Redaktor: Inż. Ste fan Sulimirski. 
4 ja | Wykonano w „Drukarni Lwowskiej* we Lwowie, ul. Kopernika 11. — Telefon 8-31. 

PRODUKTY 

STANDARD=:NOBEL. 
BENZYNA <ABBB AUTO POŁYSK OLEJE AUTOMOBILOWE (ABB | 

OLEJE SMAROWE iw due 
| 
| NAFTA <a FLIT 

R 
SPRZEDAŻ w CAŁEJ POLSCE , | 

CZEN DRIASE ZE ; 

WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 57 
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GALICYJSKIE 
| 

| | 
| „GALICJA: S.A. | 

DYREKCJA KOPALŃ w BORYSŁAWIU | 

RAFINERJA W DROHOBYCZU | 
CENTRALA HANDLOWA WE LWOWIE | 

| 

naftę, benzynę, oleje maszynowe i cylindrowe, 
- parafinę, świece, koks, 

poleca: 

wszelkiego rodzaju dystylaty oraz 
produkty specjalne: | 

OLEJE i SMARY AUTOMOBILOWE „GALTO L« | 
Asfalty do budowy dróg MOLFĄLT i GALBIT 

Benzynę Błękitną L OT. | 

Filje, składy, stacje benzynowe i olejowe w kraju i zagranicą. 

Rurociągi tłoczniowe i zakłady magazynowe w zagłęb. naftowych. 

> 

olej gazowy, 

do gazów i płynów 

HI. CEGIELSKI AKĆ. 
POZNAŃ 
Rok założenia 1846 

wyrabia w swoich zakładach: 

PAROWOZY i WAGONY KOLEJOWE szeroko-i wązko- 
torowe. 

CYSTERNY. 

KOTŁY PAROWE najnowszych systemów i wszelkich 
rozmiarów na różne ciśnienia pary, | 
Ekonomizery systemu Stierlei 

| | 
| 
| 
| 

| 
| 

| 

| 
| 
| 
| 

Paleniska z rusztami mechanicznemi 
przystosowanemi do palenia miałem | 

_. węglowym, Destylatory pat. do | 
wody zasilającej kotły. 

gorzelni i t. p. 
WALCE SZOSOWE 

MASZYNY ROLNICZE 

. . przemysłowych. 
„ KONSTRUKCJE ŻELAZNE wszelkiego rodzaju. 
| URZĄDZENIA TRANSPORTOWE ZBIORNIKI 

Prospekty i kosztorysy bezpłatnie na żądanie. 

KOMPLETNE INSTALACJE dla cukrowni, rafinerji. | 
LOKOMOBILE PAROWE | 

| 

/ ODLEWY STALOWE i ŻELAZNE dla wszystkich celów | 

Przy pokrywaniu Swego wiosennego zapotrzebowania 

konstrukcyj żelaznych prosimy nie zapominać o naszym 
patentowanym środku do naoliwiania przez natarcie 

SUBOX 
dającego rękojmę skutecznej i długotrwałej ochrony 

| wszelkich konstrukcyj żelaznych przed rdzą i wpływami 
atmosferycznemi. 

Wyłączni wytwórcy na Rzeczypospolitą Polską: 
POLSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE S, A. 

' na środki ochronne do konserwacji wszelkiego rodzaju | 

KRAKÓW-DĄBIE. 
W "RARZW QAR... ROA 

OC z ERZE 

0 0 

INSERUJCIE 

„Przemyśle Naftowym” 
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M PORTRET M 23 i 
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+ - Zeszyt 5 > Fo PRZEMYESŁ NA POPOWIYC 

e |) = | GALICYJSKA FABRYKA NARZĘDZI WIERTNICZYCH 
PERKINS, MACINTOSH 6 ZDANOWICZ 

SPÓŁKA Z OGR. POR. 

FABRYKA W STRYJU. - - - WARSZTATY W BORYSŁAWIU. 

Wyrabia: ŻURAWIE ORAZ KOMPLETNE URZĄDZENIA WIERTNICZE WSZYSTKICH SYS- 
"4 | TEMÓW., WSZELKIE NARZĘDZIA, PRZYBORY i t.p. DLA CELÓW WIERTNICZYCH. 
4" 

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 bok p. ORAZ WSZELKIE WYROBY KUTE 

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

ELEKTRYCZNA i SAMORODNA SPA WALNIA. 

WYKONUJE WIERCENIA AKORDOWE ZA WODĄ, ROPĄ i INNEMI MINERAŁAMI. 

Ea 
14 

IRIE 
NZ O O R OO i 

POSRZZEZA PRADZE A 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZE ZAKŁADY MECHANICZN 
| 4 

S BAUERiW. DYDYŃSKI | | 37 z; s w WARSZAWIE 
Ay dać | || Rok zał. 1894 Rok zał. 1894 

UL. KRAKOWSKA 180 - - - - - - SKRYT. POCZT. 64 | Bobak Z | | | 1 Silniki spalinowe na ropę, naftę, olej gazowy | 
| | i gaz ziemny: 

Przeprowadza: | | a) przewoźny na saniach, mocy 5 KM; | 
| b) dwusuwne. pionowe, od 4 do 16 KM; 

t ; | c) czterosuwne, poziome od 25 do 60 KM; 
WIERCENIA MASZYNOWE l RĘCZNE | d) systemu Diesel, pionowe, od 40 do 600 KM 

własnemi aparatami z gwarancją do każdej głębokości. | sprężarkowe i bezsprężarkowe. 
i II. Samochody ciężarowe „URSUS*. 

INSTRUMENTACJE ZAGWOŻDZONYCH 
SZYBOW IV. Odlewy wysokojakościowe żeliwne i metali pół- 

III. Armatura dla pary, gazu i wody. 

własnym wyszkolonym personalem. | szlachetnych. 

| 
| 
| 
| 

V. Autobusy na 18 i 22 osób. 

CIĄGNIĘCIE RUR W ZANIECHANYCH 
OTWORACH 

Części zamienne stale na składzie. 

na własny lub cudzy rachunek. Dogodne warunki kredytowe. | | | 

ZAKŁADANIE RUROCIĄGÓW | PRZEDSTAWICIELSTWO 
| ropnych, gazowych i wodnych. | | na woj. Lwowskie, Stanisławowskie i Tarnopolskie | 

| | INŻYNIEROWIE 
KAZIMIERZ i BOLESŁAW NEYMAN 

ć> dla wiercenia i eksploatacji terenów naftowych. > Lwów, ul. Chorążczyzny 6. — Tel. 54-02. 
ORGANIZOWANIE SPÓŁEK 

———— Loo Z ZE W EE ARKA EE, R DĄ 

——— a nn 
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Galicyjskie Karpackie 
Naftowe Towarzystwo Akcyjne 

dawniej Bergheim i Mac Garvey 

Fabryka maszyn i narzędzi wiertniczych, Glinik marjampolski, 
polska 

Oddział w BORYSŁAWIU. 

Mało ) 

Poczta i telegraf w miejscu. 
Stacja kolejowa : Zagórzany. Telefon Gorlice Nr. 17. =—=— 

== 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 i ręczne, 
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, 
wańskie i kombinowane, 

Żurawie płuczkowo-udarowe i „Rotary, 
Żurawie wiertnicze przewoźne, 
Wszelkie narzędzia, przybory, maszyny i aparaty, 

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

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

ciągłą. 

pensyl- 

Zagranicą: w Bukareszcie, 

Wykonujemy również wszelkie naprawy maszyn i 

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

Londynie, Paryżu, Rotterdamie, Rzymie i Wiedniu. 

DOSTARCZAMY Z WŁASNYCH 
DŁUGOLETNICH DOŚWIADCZEŃ NA KOPALNIACH WŁASNYCH 
NASZEGO TOWARZYSTWA, 

WYTWÓRNI, NA PODSTAWIE 

(obecnie 468 szybów w wierceniu 

c) W dziale ralineryjnym: 

Maszyny, aparaty, przybory, prasy sączkowe, 
płyty i ramy do tychże it 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. 

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

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

Ogniowe, 
Imadła równoległe, 
Palniki i urządzenia do opału płynnego i gazo- 

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

wym lub obrobionym. 

formy 

urządzeń wchodzących w zakres 
kopalnictwa naitowego i rafineryj natty, w szczególności naprawy i przeróbki cystern. 
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