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Najbliższa przyszłość naszego przemysłu 
naftowego i jego zdolność do zaspokojenia 

potrzeb kraju.) 
GR mówić o przyszłości naszego przemysłu naf- 

towego, stwierdzić musimy następujące fakty, 
ważne jako podstawy przewidywania przyszłości: 

1) Produkcja ropy powoli spada. 
2) Tereny dotychczas znane i eksploatowane - 

są na wyczerpaniu. 
3) Eksploatacja naszych terenów obecnych jest 

droższa niż w innych krajach produkcyjnych. Prze- 
ciętna głębokość naszych szybów wynosi w Zagłębiu 
Borysławskiem 1.600 m, rumuńskich 500—800 m, 
amerykańskich 525—700 m, rosyjskich 600 m. — 
Przeciętny koszt odwiercenia jednego metra wynosi 
u nas około 200.— zł, w Rumuaji 76.— zł. Produkcja 
ropy jednego otworu wynosi przeciętnie rocznie 
u nas 05,8 cystern, w Rumunji 670 cystern. 

4) Powszechna opinja geologów stwierdza praw- 
dopodobieństwo istnienia znacznych złóż naftowych. 

5) Produkcja gazu ziemnego zwiększa się: wy- 
nosiła w. roku 1929 — 467 miljonów m, i może 
być niewątpliwie bardzo znacznie zwiększona, czemu 
na przeszkodzie mie stoi brak. znanych terenów 
gazowych, raczej brak możliwości zużycia wy- 
dobytego gazu. Na bogactwa gazowe wskazują 
poszczególne szyby, produkujące 200 m* na minutę 
przy niezmniejszającem się ciśnieniu 50—60 atm. 

_6) Stan techniczny urządzeń kopalnianych dla 
konserwacji ulatniających się lekkich węglowodorów 

i doprowadzenia ich w ropie do rafinerji poprawia 
się znacznie. 

*) Streszczenie odczytu, wygłoszonego w Warszawie w Stow. 
"Inż. Mechaników Polskich dn. 27. III. 1930, a drukowanego w ca-- 
łości w „Przeglądzie Technicznym* Nr. 17 — 18 z dn. 30. IV. — 
3. V, 1930 

king'*. 

71) Stan techniczny przemysłu rafineryjnego nie 
stoi jeszcze ma wysokości przemysłu konkurencyj- 
nego. Rok najbliższy i następne przyniosą całko- 
witą modernizację wielkich rafineryj w kierunku 
uproszczenia przeróbki i zwiększenia wydajności, 
szczególnie materjałów pędnych, i to otrzymywa- 
nych zarówno przy pierwszej dystylacji „straight 
run', jak i w drodze dystylacji rozkładowej „kra- 

PODANA 

Po ustaleniu powyższych faktów, zastanówmy 
się, jak wyglądać będzie w najbliższych latach zao- 
patrzenie kraju .w przetwory. ropne. s 

Przyjmijmy najpierw, że dzięki wspólnym wysił- 
kom Rządu i kapitałów prywatnych uda nam się 
utrzymać produkcję ropy na poziomie roku 1920, wy- 
jątkowo niekorzystnego z powodu znacznej utraty 
produkcji w związku z okresem niezwykłych mro- 
zów, natomiast że zachowamy .z łatwością ustabi- 
lizowaną, a mawet zwiększającą się produkcją 
gazoliny.. a i ORYG 

Z ropy przerobionej w roku 1929 w ilości 65.614 
cystern otrzymaliśmy 50.470 cysterm różnych pro- 
duktów, pozatem z gazu 3.540 cystemm gazoliny. — 
W tym czasie skonsumowaliśmy w kraju 39.402 
cystern poszczególnych produktów, a wyeksporto- 
waliśmy razem 24.87/ cystern poszczególnych pro- 
dit > e: WRCR. 

Z zestawienia za r. 1929 jak i z statystyki. lat 
ubiegłych wynika, że jeszcze długi cząs będziemy 
mieli nadmiar naity, smarów i parafiny, podczas, 

gdy pod znakiem zapytania stoi prawa samowystar- 
_ czalności naszej w benzynie i olejach pędnych. | 

U 
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Zestawienie nr. I. 
Wytwór- Spożycie | 

Produkty czość. |-krałowe | Eksport | Razem 

DEDZYNA ) cow | EOSKIA 8.9043 4 393 13.336 
Haka 50 SED 18.838 15.367 5.717 21.084 
olej gazowy. . . .|| 12.245 6.379 6.143 12.522 
oleje smarowe . . . 9.902 5.929 4.103 10 032 
BaraAlida so: cosi 3.598 947 2.698 3.645 
astajfcinśY ze 0 (3 s 2.021 | 868 765 1.633 
KOR BO PA FL30 || 30: 693 728 
półprodukty i inne, 1.560 | 934 365 1.299 

Razem. . .| 59.470 | 39.402 | 24.877 || 64.279 
*) ponadto 3.540 cyst. gazoliny. 

Druga tabela ilustruje stan wydobycia ropy 
i wytwórczości materjałów pędnych, t. j. gazoliny, 
benzyny i oleju gazowego w latach 1924—1929 
w tonnach: 

Zeszyt 10 

zgęstniała i wydłużyła się do tego stopnia, że 
obecnie można przejechać na autobusach całą Polskę 
wzdłuż i wszerz. 

Przyszły rozwój ilościowy omawianej komuni- 
kacji będzie możliwy w miarę budowy nowych dróg, 
względnie w miarę przysposobienia dla tych celów 
dróg istniejących. W najbliższym czasie nastąpi 
niewątpliwie zmiana jakościowa parku autobusowego 
przy równoczesnem wprowadzeniu silników na 
ciężkie węglowodory, co konsumcję benzynową bez- 
watpienia odciąży. Jak w komunikacji między- 
miastowej pod względem autobusów, tak też 
w komunikacji miejskiej, da. się zauważyć stan na- 
sycenia odnośnie dorożek samochodowych. 

Zauważyć należy, że przyrost ilości pojazdów 
nie może być identyfikowany z zwiększeniem zbytu 
samochodów w ogólności. "Rok rocznie pokaźna 
ilość samochodów wycołana zostaje z ruchu z po- 

Zestawienie nr. II. 

| | Produkty 1926 r. | 1927 r. NL E. 1929 r. 2 
ton | wydajn. | ton | wydajn. | ton | wydajn. ton | wydajn. 

| | | 
przeróbka ropy . . | 785.035 | — 685.116 — 727.053 | = 656.143 — 
wytw. gazoliny . . 18.044 | — 27,794 — 31.855 | = 34,504 — 

* benzyny . . 93.240 | 11.88% 90.283 | 13.180%%, 97.008 | 13.34%, | 101.713 15.50% 
„ Olejugazow.| 155.170 |19.76%%,**)| 115.568 | 16.8707, | 130.758 | 17.98%, | 122.447 | 18.66 

**) Na skutek zwiększonego zapotrzebowania, wywołanego strajkiem angielskim. 

Wynika z tych cyfr, że mimo spadku wytwór- 
czości ropy, ilość wytwarzanych z ropy materja- 
łów pędnych wzrosła zarówno przy benzynie jak 
i przy oleju gazowym. 

Zapotrzebowanie krajowe benzyny w poszcze- 
gólnych latach wynika ż zestawienia III. Wzrost 
zapotrzebowania materjałów pędnych, szczególnie, 
o ile chodzi o benzynę i gazolinę uzależniamy od 
przyrostu ilości pojazdów mechanicznych w kraju, 
który to przyrost w roku 1929 w stosunku do 1925 
roku wynosił 33.300 pojazdów. W dniu 1. stycznia 
1930 r. zarejestrowanych było okrągło 43.300 po- 
jazdów, w czem około 37.000 samochodów i około 
6.000 motocykli, bez uwzględnienia pojazdów woj- 
skowych. 

Od r. 1922 do końca 1924 r. ilość pojazdów 
mechanicznych, potrzebujących jako paliwa benzyny, 
utrzymywała się w Polsce na poziomie około 10 
tys. wozów. W tym samym okresie czasu (jak to 
ilustruje wykres A) ustabilizowało się również spo- 
życie benzyny na poziomie przeciętnym około 21 
tys. tonn. Od r. 1925 ogólna liczba pojazdów me- 
chanicznych zaczęła w szybkiem tempie wzrastać. 
(Wzrost liczby pojazdów mechanicznych i spożycie 
benzyny w. poszczególnych latach uwidacznia zesta- 
wienie III.). 

Znaczny stosunkowo przyrost spożycia benzyny 
w ostatnich trzech latach przypada na okres inten- 
zywnego rozwoju komunikacji (autobusowej i ko- 
munikacji miejskiej przy pomocy dorożek samocho- 
dowych. Intenzywność tego wzrostu uzależniona uyła 
od początkowo względnie pomyślnego stanu gos- 
podarczego w kraju. Z końcem 1029 r. rozwój 
komunikacji samochodowej zatrzymał się, a wpły- 
nęły na to nietylko względy ogólno-gospodarcze, ale 
i pewien stan nasycenia, sieć bowiem autobusowa 
wodu zużycia i uszkodzenia, a w ich miejsce przy- 

bywają nowe. Zbyt pojazdów mechanicznych może 
być w mastępnych latach nawet duży, albowiem 
w tej chwili posiadamy jeszcze wielką ilość sto- 
sunkowo „młodych i niezużytych wozów, które 
„skończą' się w najbliższych latach. 

Zestawienie nr. III. 

Przyrost roczny | fo") przyrost w 
Zapotrz. stosunku do stanu 

Rok Ilość benzyny SERe0ć MADE AZ roku poprzedniego 

pojazdów 1 | zapotrz, | ———————— cystern IlOŚCi Y pojazdów | benzyny ilości zapotrz. 

cystern. | pojazd. | PEDZYNY cystern 

1924 | 12.000 | 2.040 ska ż „BRR YCE zle 
1925 | 17.000 | 3.200 | 5.000 | 1.160 | 42% | 57%, 
1926 | 20.000 | 3.315 | 3.000 115 | 18% | 3.6%, 
1927 | 26.000 | 5.046 | 6.000 1731 | 30%, | 529%, 
1928 | 34.000 | 6.940 | 8.000 | 1.894 | 319, | 37%, 
1929 | 43.000 | 8.942 | 9.000 | 2.002 | 26%, | 29%, 

31.000 6.902 | 
Średnio roczn. 6.200 1.380 

alternatywa odnośnie samochodów, z wyłączeniem moto- 
cykli i innych pojazdów. 

1924 | 10.000 2.040 OZ BP 1925 | 15.000 3.200 5.000 | 1.160 | 50% .| 57% 
1926 | 17.000 3.315 2.000) - . 115 | 13% | 
1927 | 21.000 5.046 4.000 1.731 | 24% | 52%, 
1928 | 29.000 5.940 8.000 1.894 | 38%, | 
1929 | 37.000 8.942 8 000 2.002 | 28% | 29% 

27.060 6.902 

Średnio roczn. 5.400 1.380 

przyjęto zaokrągł. ogółem 6.000 1 380 

W tych warunkach możemy przyjąć, że w przy- 
szłości roczny maksymalny przyrost ilości wozów 
będzie wynosił mniejwięcej tyle, ile wypada z prze- 
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Wykres A. Produkcja benzyny i gazoliny oraz zbyt benzyny 
w kraju w latach 1920—29. 

Wykres ilustruje rozwój produkcji lekkich węglowodorów, 
bez względu na to, czy jest to benzyną z dystylacji ropy, czy 
gazolina z adsorpcji. kondensacji gazów ziemnych (linja a). Roz- 
dział między produkcją benzyny i gazoliny przeprowadzono 
linją c. Od podstawy do linji c podana jest produkcja benzyny 
w rafinerjach, między c i a znajduje się pofe kropkowane b, uwi- 
daczniające wytwórczość gazoliny z gazów ziemnych. 

Przy porównaniu wydobycia ropy (linja l) z produkcją 
benzyny i gazoliny, zwraca uwagę wzrost produkcji lekkich 
węglowodorów, zupełnie niezależny od wydobycia ropy, przy- 
czem charakterystyczne jest, że absolutnie i procentowo wzrosła 
w ostatnich latach wytwórczość benzyny, otrzymanej wyłącznie 
z ropy. 

Linja d podaje wysokość krajowego zapotrzebowania ben- 
zyn w poszczególnych latach. Po wojnie polsko-bolszewickiej 
w r. 1921 spadło ono bardzo silnie i przez następne 3 lata utrzy- 
mywało się na tym samym poziomie. Od roku 1925 zapotrzebo- 
wanie krajowe benzyny wzrasta. W latach 1926—1929 wzrost 
jest równomierny i wynosi rocznie ok. ło 2.000 cystern. 

Po potrąceniu zapotrzebowania krajowego z ogólnej pioa- 
dukcji lekkich węglowodorów, pozostaje benzyna i gazolina do 
wywozu. Ilości, jakiemi przemysł naftowy do tego celu dyspo- 
nował w poszczególnych latach, sawarte są między linjami d 
i a. Oznaczono je w wykresie e. 

cięcia ostatnich 5-ciu fat. Z zaokrąglenia wypada 
przyrost roczny 6.000 . pojazdów mechanicznych 
i 1.300 cystern benzyny, co przyjmujemy jako cyfry 
powtarzające się w najbliższych latach, zwiększając 
z ostrożności konsumcję benzyny o dalszych 200 
cystern rocznie. 

Zestawienie nr. IV. 

PSZ mo Zd DÓWCZ Ą Rok Ilość pojazdów Bieja $ a) 

1930 49.000 10.500 
1931 55.000 12.100 
1932 61.000 13.700 
1933 67.000 15.300 
1934 73.000 16.800 
1935**) 79.000 18.000 
1936 85.000 19.300 
1937 91.000 20.500 
1938 97.000 21.600 
1939 103.600 22.800 
1940 109.000 24.100 

— 

*) Na podstawie przeciętnego ilościowego przyrostu samo- 
chodów i konsumcji benzyny ostatnich 5 lat. 

**) Polepszenie stanu dróg i zwiększona ilość pojazdów, 
Wpłynie stopniowo na zmniejszenie się przeciętnego spożycia 
na l pojazd rocznie. Wobec tego redukujemy od r. 1935 zapo- 
trzebowanie o 300 cystern t. j. około 1'/, rocznego spożycia. 

W najbliższem dziesięcioleciu stan w poszcze- 
gólnych latach przedstawiać się będzie prawdopo- 
dobnie jak następuje (vide zestawienie IV.) 

Dzieląc ilość benzyny przez ilość samochodów 
(z przyrostu ostatnich 5 lat), otrzymujemy przeciętne 
spóżycie roczne 2.300 względnie 2.540 kg na po- 
jazd. Ilość ta jest w porównaniu z ilością benzyny 
przypadającej rocznie na 1 samochód w Ameryce 
i w różnych krajach europejskich o 20% do 40% 
wyższa. Tłumaczy się to u nas przeważającą ilością 
wozów w służbie komunikacyjnej w stosunku do 
wozów innych, jak i tem, że w. zestawieniu 
nie uwzględniono iości samochodów wojskowych, 
a uwzględniono ich konsumcję paliwa. 

Mając ustalone prawdopodobne zapotrzebowa- 
nie benzyny na okres najbliższych lat, zbadamy 
teraz, w jakiej ilości i w jaki sposób krajowy 
przemysł nattowy zapotrzebowanie to pokryje. 

Benzyna potrzebna na pokrycie wzrastającego 
zapotrzebowania krajowego da się uzyskać: 

1) przez wstrzymanie wywozu benzyny, 
2) przez zwiększenie wytwórczości gazoliny, 
3) przez zmiany metod przeróbki rafineryjnej, 
4) przez dystylację rozkładową (krakowanie: 

półproduktów). 
Ad 1. Z zestawienia nr. II. widzimy, że wy- 

twórczość benzyny i gazoliny w r. 
1929 wynosiła „DER. 
po pokryciu zapotrzebowania krajo- 
wego w ilości 
pozostało na eksport 

Na wypadek zatrzymania się wytwórczości 
przemysłu rafineryjnego i produkcji gazoliny na 
poziomie 1929 roku, pokryje ostatnio podana ilość 
w zupełności zapotrzebowanie krajowe do końca 
r. 1932, a ponadto pozostanie w pierwszych dwu 
latach pewna nadwyżka dla wywozu, która zama- 
gazynowana ewentualnie w kraju, starczyłaby na 
pokrycie zapotrzebowaniia do końca r. 10934. 

Gdyby w: najbliższych latach grozić miał brak 
benzyny, magazynowanie opłaciłoby się nawet ze 
względu na różnicę między ceną krajową a eks- 
portową. 

Ad 2. Obserwując linję rozwoju wytwórczości 
gazoliny w stosunku do wydobycia gazów ziemnych 
widzimy, że nawet przy obecnym stanie produkcji 
gazów ziemnych nie osiągnięto jeszcze maksymalnej 
możliwości produkcyjnej. Wedle zdania fachowców, 
produkcja gazoliny, wzrośnie na 5.000 cystern, 
a roczny przyrost wynosić będzie około 300 cyst. 
gazoliny. 

Ad 3. Badania w ostatnim roku wykazały, że 
dotychczasowa produkcja benzyny dystylatu 
(„straight run') jest mniejsza o 31%, licząc na 
ropę, w stosunku do węglowodorów lekkich znaj- 
dujących się faktycznie w ropie. Benzyna ta wcho- 
dziła dotychczas do nafty. Do bezpośredniego wy- 
dzielenia tej benzyny służą nowe urządzenia n. p. 
tak zwane „bubble towers'. Zaletą tych urządzeń, 
oprócz taniości umożliwiającej ich nabycie wszyst- 
kim większym przedsiębiorstwom, jest również to, 
że upraszczają manipulację benzynową w rafinerji, 
przez co zaoszczędza się 43% benzyn lekkich, które 
ulatniały się w dotychczasowych urządzeniach. — 

13.621 cystern 

DĄŻY ZN 
4.679 cystern 
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Wydobycie iprzeróbka gazu ziemnego oraz wytwórczość gazoliny. 
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Wykres B. Wydobycie i przeróbka gazu ziemnego oraz wytwórczość gazoliny. 

| Wykres obrazuje gospodarkę gazową przemysłu naftowego w ostatniem dziesięcioleciu. Porównując bieg linji 
"wydobycia gazu ziemnego z linją wydobycia ropy, widzimy, że obie linje biegną prawie równolegle, natomiąst linja 
. przeróbki gazu ziemnego stale wzrasta. Przez porównanie stosunku wytworzonych ilości gazoliny do przerobionych 
ilości gazu ziemnego obserwujemy, że ilości wyprodukowanej w ostatnich latach gazoliny są stosunkowo większe, 
aniżeliby wypadało z przeróżki gazu w latach 1920 — 1927. Świadczy to o znacznem polepszeniu metod produkcji 
w ostatnich dwu latach. W omawianym czasie podniesiono znacznie wydajność przerabianego gazu. 

W r. 1928 1929 powiększyła się znacznie produkcja t. zw. „gazu suchego*, który, będąc przeważnie czystym 
' metanem, nie daje się odgazolinować. Te ilości 

przyszłego rozwoju produkcji gazoliny, 

Powiększenie produkcji benzyny tą metodą nie 
przeciągnie się poza rok 1931. Obecnie istnieją już 
„bubble towers'y' w rafinerji w Libuszy, a w dwóch 
rafinerjach Koncernu „,„Małopolski' urządzenia te 
już się buduje. Ź | | 

_. Przeliczając wydajność benzynową „bubble to0- 
wers'ów'* na ropę przerobioną w r. 1920, otrzy- 
mujemy w sumie: plus 26.200 tonn benzyny rocznie. 
- "Ad 4. Produkcja benzyny nie -zatrzyma się 
jednak na poziomie wynikającym z dodania ilości 
wyżej wskazanych do wytwórczości w roku 1929. 
Dalszym sposobem do uzyskania benzyny jest dysty- 
lacja rozkładowa. Obecnie już pracują w rafinerjach 

Zestawienie nr. V. 

28.262 

ER > Wytwór- | Spożycie | ry, 
Produkty czość | krajowe |„oZrośt. Pozostaje 
em >+ >| vr. 1020.| wt. 1920 

nafta 5. >. blk -I8.828| 15,367 zĘ 3.471 
olej gazowy . . . 12.245 6.378. 600 5.267 
oleje lekkie 20. 0 AAS4 4.326 — 106 
oleje smarowe. . .| 8.468 4.701 300 - 3,467 

półprodukty. . . .| 944 | - 488 R 456 
Razem. . .|| 41.929 900 | 12.767 

gazu ziemnego nie mogą być wzięte w rachubę przy ustalaniu 

dwie takie instalacje, trzecia zaś jest na ukończeniu. 
W miarę wzrostu zapotrzebowania benzyny, rafi- 
nerje przystąpią niewątpliwie do przeróbki produktów 
mniej wartościowych na benzynę. Nasuwa się py- 
tanie, wiele i jakie produkty będą mogły być 
przerobione na benzynę w dystylacji rozkładowej. 
Odpowiedź na to daje zestawienie nr. V, oraz ze- 
stawienie nr. VI. W pierwszem potrącamy Z wy- 
twórczości 1929 roku spożycie krajowe tegoż roku, 
oraz spodziewany przyrost konsumcji oleju gazo- 

Zestawienie nr. VI. 
(na podstawie nr. V.) 

w cysternach 

_|| Do kra- | Wytwórczość destylacji rozkładowej 
Produkty | kowania ł 

cystern | benzyna |olejpędny koks | asfalt 

hala oce: 3.471 2.080 1 BYIŁ0 2 a 
olej gazowy 5.267 SA 
oleje lekkie . . 106 1.070 3.980 — 
oleje smarowe | ' 3.467. 
półprodukty 456 LS75 | 0514960 392 
redystyl. mazi 1.560 BBB 022, PAULO OJ: 295 

razem „ „| 12.767 | 4.525 | 6.750 | 392 | 295 

kt 
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wego i olejów smarowych. W rezultacie otrzymu- 
jemy 12.767 cysterm różnych produktów, które 
poddane krakowaniu według zestawienia nr. VI. dają 
4,525 cysterna benzyny, przyczem na pokrycie ewen- 
tualnego dalszego wzrostu zapotrzebowania na oleje 
pędne przybywa jeszcze 6./50 cystern oleju pędnego 
z dystylacji rozkładowej. 

Rekapitulacja: 
1) konsumcja benzyny i gazoliny w r. 1929 8.942 cyst. 
2) z wstrzymania eksportu benzyny 4.0ZD05 
3) przez zwiększenie wytwórcz. gazoliny 1.5950 , 
4) instalowanie bubble towers 2-020 2% 
5) przez dystylację rozkładową 4.525 , 

ogółem 22.510 CYSh 
Powyższa produkcja winna starczyć na pokry- 

cie zapotrzebowania krajowego do końca r. 1939, 
nie uwzględniając bieżącego eksportu w latach po- 
przedzających powyższe maksymalne zapotrzebowa- 
nie benzyny w kraju. 

W powyższem zestawieniu nie uwzględniliśmy 
również możliwości krakowania odcisków parafino- 
wych, które stanowią bardzo cenny surowiec. do 
krakowania, a których dzisiejsza przeróbka na para- 
finę jest mozolna i kosztowna i psuje jej przeciętną 
jakość, choć podwyższa oczywiście jej i'ościową wy- 
dajność. | 

Gdybyśmy przyjęli że w przyszłości pomimo 
wszelkich wiysiłków produkcja ropy spadnie, we- 
dług przeciętnej ostatnich lat, (uwidocznionej w ze- 
stawieniu VII), wówczas naturalnie ilość benzyny, 

Zestawienie nr. VII. 
Wydobycie ropy surowej. 

Rok Cystern Roczny wzrost lub spadek 

1925 81.193 
1926 719.609 — 1.584 cystern = — 2%, 
1927 72.260 =" 1.340 1. = —9% 
1928 74.300 -- 2.040 , = + 30% 
1929 67.469 SOLOS DAN RSA 

i średnio: — 40 

uwidoczniona w rekapitulacji zmniejszy się rocznie 
o 4%, a wtedy możność pokrycia zapotrzebowania 
krajowego w benzynie skończy się już w r. 1936. 
(obliczenie to podajemy w zestawieniu mr. VIII) 

Zestawienie nr. VIII. 
w cysternach 

| Produkcja 
Bok | Produkcja benzyn wdłę. Razem produk. 

gazoliny rekapitulacji spodziewana 

1930 5.000 17.300 22.300 
1931 5.000 16.600 21.600 
1932 5.000 15.950 20.950 
1933 5.000 15,300 20.300 
1934 5.000 14.700 19.700 
1935 5.000 14.100 19.100 
1936 5.000 13.500 18.500 

Kalkulacja zawarta w niniejszem zestawieniu opiera się 
na następujących przesłankach: : 

Przyjmuie się, że przewidziany przyrost wytwórczości 
gazoliny i beozyny, tak jak jest uwidocznione w rekapitulacji 
nastąpi już w r. 1930. Produkcję gazołiny uważamy za niepod- 
legającą wahaniu, natotniast zmniejsza się produkcja benzyny 
otrzymywanej z ropy o 4'%/, rocznie. SA 

Przy wszystkich kombinacjach przeróbczych 
staraliśmy się nie zmniejszać otrzymywanych ilości 
oleju napędowego w przewidywaniu zwiększającego 

się jego zużycia i to nietylko w: silnikach stojących, 
lecz także w silnikach pojazdów mechanicznych. Nie 
ulega wątpliwości, że widoczna w Świecie technicz- 
nym tendencja zastąpienia silników benzynowych 
silnikami Diesla, urzeczywistni się w najbliższych 
latach szczególnie, o ile chodzi o wozy ciężarowe, 
autobusy i traktory. Mo .tych kategoryj pojazdów 
mechanicznych znajdzie też zastosowanie nafta, któ- 
rej konsumcja dla oświetlenia będzie się w miarę 
elektryfikacji i gazyfikacji kraju raczej zmniejszać, 
oraz olej napędowy, a w użyciu ich do silników 
mieści się dalsza rezerwa benzyny, gdyż o te ilości 
będzie mniejsze jej zapotrzebowanie. 

Jest więc naszem głębokiem przekonaniem, iż 
nietylko nie sprawdzi się proroctwo, że już w ciągu 
roku bieżącego nie starczy nam benzyny, lecz, że 
przy racjonalnej gospodarce zdołamy pokryć za- 
potrzebowanie kraju conajmniej jeszcze przez pięć lat. 

Wypada mi teraz zająć się jeszcze innemi ro- 
dzajami paliwa płynnego, które zastąpić mogą 
benzynę. Na pierwszem miejscu wymienić . należy. 
benzol, którego dziś eksportujemy około 9.000 tonn 
rocznie, na ogólną jego wytwórczość 23.000 tonn 
na Gómmym Śląsku. Wzmożenie produkcii benzolu 
jest problematyczne ze względu na związanie jej 
z produkcją koksu, którego wzrost spożycia postę- 
puje bardzo powoli, — jak też ze względu na 
plany elektryfikacyjne, które przeszkadzają powsta- 
waniu mowych gazowni. Prawdopodobnem jest 
jednak, że w związku z wprowadzeniem ceł nie- 
mieckich, benzol dotad eksportowany zwróci się na 
rynek krajowy. i 

Eksploatacja łupków bitumicznych oraz węgla 
brunatnego i ich przeróbka, jak też upłynnienie 
węgla kamiennego, to sprawy, nad któremi warto 
już dziś poważnie pomyśleć, odległe jednakże bardzo 
wi ich realizacji. | 

Najłatwiejszem jest wprowadzenie spirytusu do. 
mieszanek napędowych. Zastanówmy się nad tem, 
czy wprowadzenie spirytusu jako paliwa płynnego, 
jest w tej chwili gospodarczo uzasadnione? Monopol 
spirytusowy sprzedaje w tej chwili spirytus do 
mieszanek napędowych po cenie 52 gr. za 1 litr, 
co jednak czynić może tylko odnośnie do nieznacz- 
nych ilości — w przeciwnym bowiem razie Skarb 
Państwa ponieść by tu musiał znaczne straty, skoro 
monopol zakupuje spirytus od gorzelń rolniczych 
po 85.53 gr. do 100.02 gr. za 1 ltr. 100%, od droż- 
dżowych po gr. 44.51 za 1. ltr. 1000, od innych 
przemysłowych po gr. '72.36 za 1 l[tr. 1000, do 
czego dochodzą jeszcze dalsze koszty za transport, 
rektyfikację, administrację w wysokości około 29 
Sr. za 1-NIh | | 

Zestawienie nr. IX. | 
1.1 kg. mieszanki w stos. 50:50 odpowiada 1 kg. benzyny 730/40. 
Cena detaliczna benzyny motorowej = 0.85 za | ltr. = 

SZA JAKOS NOR AR RDEA ArlOOSZE 
0.55 kg. benzyny 730/40 x 1.15. . . . . . EG LACSBR 0,8385 
pozostaje na 0,55 kg. spirytusu (07 litr.) . . . . . . 0.515 Zł 
==" RBSZEJ MIORODORE CNS Oo 0 08 RORY 0.063 ,, 
— podatek konsumcyjny (15,40 za 100 kg) . . . . . 0.0557, 

x=© 120 KOSZIÓWSSDIZEdAŻY 200 o a więć sko 0.061 , 
pozóstajema OJ Sc A; 00 ha 2 0.306 Zł 
= nad HiuSpRYylkstk nv 0 ZSSR Aaa 0.436 , 
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„Przy dzisiejszej cenie benzyny w detalu wy- 
noszącej 85 gr. za 1 lir. pozostałaby (wg. kalkulacji 
przedstawionej w zestawieniu nr. IX.) jako cena 
zakupu przez monopol za 1 ltr. spirytusu 100 "-go, 
użytego do mieszanki, kwota 43.60 gr. a niewatpli- 
wą jest rzeczą, że koszt produkcji spirytusu iak nis- 
kiego poziomu nie będzie mógł osięgnać, tak iż 
konkurencja z benzyną bez znacznej dopłaty ze 
strony Skarbu, jest zupełnie wykluczona. 

Usiłowania sier brzemysłowo-rolniczych w kie- 
runku wprowadzenia spirytusu jako paliwa płyn- 
nego są zupełnie zrozumiałe i tłumaczą się, 
nietylko szukaniem dróg wiodących do poprawy 
bardzo złej sytuacji rolnictwa, lecz także naśladow- 
niccwem państw zagranicznych. Przy naśladownictwie 
tem jednak nie wolno zapominać, że niema ani 
jednego państwa, mając własną produkcję benzyny, 
jednego państwa, któreby mając własną produkcję 
benzyny, wprowadziło spirytus jako materjał na- 
pędowy. Uczyniły to tylko państwa takie, jak Węgry 
i Czechosłowacja, które produkcji ropy albo wcale 
nie mają, albo też tylko w minimalnej i'ości. 

Nie dałoby się gospodarczo niczem uzasadnić, 
by zmuszać utrzymujący się z trudem przemysł 
naftowy do ograniczenia jego udziału w konsumcji 
krajowej, i zwiększenia przynoszącego stratę eks- 
portu w tym celu, by miejsce na rynku zrobić 

AZEMXSIL. NATIOW A |. _"__ Zeszyt 10 j 

alkoholowi. Pomijam już fakt, że straty Skarbu Pań- 
stwa poza dopłatą do spirytusu zwiększyłyby się 
jeszcze przez utratę podatku konsumcyjnego od 
benzyny. Stwierdzić więc można, że kolej na spi- 
rytus przyjść może dopiero wtedy, kiedy własnej 
benzyny zacznie brakować. 

——-00—— 

Prawo odpędu dla wszystkich gorzelń wynosi 
obecnie 950.000 hl 100%. Rzeczywisty odpęd był 
jednak znacznie mniejszy i wynesił około 660.000 hl 
1007, t. zn., że możliwości pokrywania braku ma- 
terjałów napędowych przez zwiększanie predukcii 
spirytusu są olbrzymie — możemy przeto być zu- 
pełnie spokojni, że i w przyszłości po'rafimy obejść 
się bez importu 'obcych materjałów napędowych, 
tembardziej, że przy poważnem zwiększeniu pro- 
dukcji spirytusu, koszt jego produkcji powinienby 
się znacznie obniżyć. 

Reasumując, stwierdzić muszę, że na razie przy- 
najmniej, mamy dość surowca w ropie I poza ropa 
i że przy należycie zorganizowanej współpracy pań- 
stwa z kapitałem prywatnym, możemy go mieć 
właściwą ilość we właściwym czasie, nie mamy 
przeto potrzeby obawiać się kryzysu paliwa płyn- 
nego, — a nie wolno nam nawet myśleć o możli- 
wości jego importu. 

Dr. Bohdan ŚWIDERSKI 
Docent geologji Uniw. Jagiell. 

Gdzie szukać ropy w polskich Karpatach 
| środkowych. 

(O) mawiając w poprzednim artykule ') kierunek w ja- 
kim iŚć winny zdaniem naszem, poszukiwania 

nowych złoży ropnych we wschodnich Karpatach 
i na ich przedgórzu, doszliśmy do stwierdzenia na- 
stępujących wytycznych: 1) we wschodnich Karpa- 
tach złoża ropne skupione są w odcinkach czołowych 
i grzbietowych fałdów nasunięć, położonych na 
zboczach poprzecznych elewacyj masywu; 2) w gra- 
nicach przedgórza polskich Karpat wschodnich spo- 
dziewać się można odkrycia nowych złoży gazowych 
i ropnych w antyklina'nych minimach poprzecznych 
depresyj oraz na tych obszarach przedgórza, u czoła 
poprzecznych elewacyj Karpat wschodnich, gdzie 
z łatwością da się ominąć płonna serja utworów 
tortońskich. Założenia te pozostają słuszne jakkol- 
wiek będziemy interpretować dziś jeszcze sporną rolę 
serji słobódzkiej, a co zatem idzie różne pojmowa- 
nie stosunku nasunięć karpackich do przedgórza. 

Przechodząc do omówienia stosunków geolo- 
giczno-naftowych polskich Karpat środkowych, pod- 
kreślić należy, że budowa tej części łańcucha jest 
naogół mniej skomplikowana i że rozbieżności 
w poglądach poszczególnych badaczów nie są tak 
jaskrawe, jak to ma miejsce na PdWd. Wzamian 
za to masuwa się tutaj inna trudność, a mianowicie 
mniej zaawansowany stan badań geologicznych tego 

*') „Przemysł Naitowy*, 1930, Rok V., Zeszyt 8, str. 01. 

odcinka Karpat. Jakkolwiek prace geologiczne są 
w toku na całym zasięgu roponośnej streły Śród- 
karpackiej, to jednak zakończenie ich wymaga przy 
obecnem tempie badań conajmniej paru lat zor- 
ganizowanych wysiłków. W dzisiejszym stanie na- 
szej wiedzy możemy li tylko uszeregować kierunki, 
w jakich iŚć winne pionierskie poszukiwania nowych 
pól ropnych. 
| Próbę taką podejmujemy tem bardziej, że ropo- 
nośny rejon Środkowych Karpat nadaje się dzięki 
względnie mniejszemu ryzyku i znacznie niższym 
kosztom wiercenia do poszukiwań ropy, zorganizo- 
wanych przez prywatną inicjatywę polską i przez 
mniej zasobne organizacje przemysłowe, na po:'skim 
kapitale oparte, wówczas, gdy wiercenia pionierskie 
na wschodzie mogą być podjęte jedynie przez tardzo 
zasobne spółki. 

Śródkarpacki rejon ropny dzielimy na dwie 
strefy: strefę północną, stanowiącą przedłużenie ku 
PnZd grzbietowych dygitacyj najpotężniejszego na- 
sunięcia Karpat wschodnich (płaszczowiny skolskiej) 
i na nasuniętą od Pd na poprzednią streię płaszczo- 
win magurskich. Strefa północna zawiera dalsze 
poddziały: smugę wypiętrzeń kredowych, brzeżnych 
oraz śródkarpacką stretę krośnieńską oligocenu, gdzie 
kredowe 1 ecceńsko-dolno-oligoceńskie jądra fałdów 
odgrywają na dzisiejszej powierzchni erozyjnej nie- 
znaczną rolę. 
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Tektoniczny ten podział pokrywa się w ogólnych 
zarysach z facjalnem „,zróżniczkowaniem utworów 
iliszowych. Pomiędzy brzegiem płaszczowin magur- 
skich, przebiegającym na Pn od Nowego Sącza, po- 
przez Grybów, Gorlice, Harklową i stąd ku PdWd, 
na Pd od Żmigrodu i Dukli, a nasunięciem Chełm— 
Węglówka, przechodzącem w fałd Domaradza—Gra- 
bownicy, zalega t. zw. śląska facja utworów fliszo- 
wych, o odrębnem wykształceniu kredy i eocenu. 
Na PnWd i PdZd od tej smugi facji śląskiej, flisz 
karpacki charakteryzuje występowanie warstw kre- 
dowych w facji inoceramowej i eocenu bez pias- 
kowców ciężkowickich. Płaszczowiny magurskie 
zawierają wreszcie oligocen o odmiennem wykształ- 
ceniu tacjalnem (piaskowce magurskie) aniżeli naj- 
młodsze utwory strefy północnej — warstwy kroś- 
nieńskie. 

Fioryzonty ropne występują w śródkarpackim 
rejonie maftowym w warstwach kredy, eocenu 
i oligocenu (w warstwach krośnieńskich), Najbo- 
gatsze nagromadzenia ropy w utworach 
kredowych i eoceńskich (w piaskowcach 
ciężkowickich) związane są z zasięgiem ślą- 

. skiej facji fliszu. Na północnym obszarze facji 
inoceramowej horyzonty kredowe i eoceńskie są 

naogół ubogie w ropę, wzamian za to większą rolę 
odgrywają poziomy ropne w dolnych warstwach 

_ krośnieńskich i na ich przejściu do serji łupków 
menilitowych. 

„W obrębie nasuniętych mas fliszu magurskiego 
występują produktywne horyzonty głównie w eoce- 
mie i w kredzie typu inoceramowego, ropa zdaje się 
jednak pochodzić, jak to podkreślił ostatnio No- 
wak *), z podłoża nasunięć, a więc z dalszego ku 
Pd i 'w głąb zalegania utworów facji śląskiej. 

Tektoniczną budowę śródkarpackiej depresji 
krośnieńskiej charakteryzują stromo ustawione, postę- 
powo lub wstecznie przechylone siodła, przebiegające 
na znacznej przestrzeni. Tetoniczne osie tych fałdów 
podnoszą się stopniowo w kierunku ku PnZd. Równo- 
cześnie normalnie na wschodzie zbudowane siodła 
(przynajmniej w ich powierzchniowej intersekcji) 
przybierają ku PanZd budowę bardziej skomplikowaną, 
złuskowują się i nasuwają na poprzedzające je łęki. 
Zanurzanie się powierzchni strukturalnej śródkarpac- 

_ kiej niecki krośnieńskiej ma miejsce nie tylko ku 
PdWd, ale i w kierunku południowym pod nasu- 

nięte na tą nieckę płaszczowiny magurskie. 
Niepoślednią rolę, podobnie jak to ma miejsce 

we wschodnich Karpatach, odgrywają poprzeczne 
elewacje i depresje Karpat środkowych. Znajdują 
one oddźwięk zarówno w falistym przebiegu tekto- 
nicznych osi siodeł w śródkarpackiej niecce, jak 
iw dalszym ku Pn zasięgu płaszczowin magurskich, 
na poprzecznych depresjach masywu. | 

Posuwając się od Zd ku Wd, wydzielamy nastę- 
pujące elementy poprzecznej, budowy Karpat środ- 
kowych. Na południku Bochni wielka poprzeczna 
depresja ogranicza od Zd produktywną strefę śród- 
karpacką. Na tej depresji zanikają stopniowo wycieki 
ropne, tutaj lagę też kres kopalnictwa naftowego. 
Z depresją Bochni graniczą od wschodu: poprzeczna 
elewacja Grybowa, drugorzędna depresja Szalowej, 
dalej elewacja Gorlic. Tą ostatnią obrzeża od Wd 

depresja Bednarki—Harklowej— Jasła. Największe 
3) Jan Nowak: „Die Geologie der polnischen Oelfel- 

det* 1929, Stuttgart, str. 50. 

„PRZEMYSŁ NABRDBOWY: 

poprzeczne wypiętrzenie Karpat środkowych stanowi 
elewacja, której szczyt zdaje się odpowiadać linji 
Rzeszów —Węglówka i ciągnie ku Pd, w kierunku 
Zmigrodu i Dukli. Elewację tę charakteryzuje wy- 
nurzanie się kredowo-eoceńskich jąder siodeł w obrę- 
bie podłużnej niecki śródkarpackiej oraz stosunkowo 
największa (obok tałdu Lipinek—Libuszy na elewacji 
gorlickiej) produktywność antyklin. 

Nad Wd od tej elewacji wchodzimy w obszar 
wielkiej poprzecznej depresji przemyskiej, zaznacza- 
jącej się w granicach Śródkarpackiej niecki zanurza- 
niem się ku PdWd osi fałdów, w brzeżnych zaś 
łańcuchach Karpat, na PnWd od Sanoka, — inten- 
zywniejszem na depresji przefałdowaniem nasuwa. 

jących się w tym kierunku mas fliszu. 
O poprzecznych elementach tektonicznych w obrę- 

bie niecki krośnieńskiej w górnych dorzeczach Sanu, 
Stryja i Oporu nie posiadamy dotychczas dokładnych 

danych. Najprawdopodobniej ' poprzeczne elewacje 
i depresje, wyraźnie zaznaczone w brzeżnych łań- 
cuchach' Karpat wschodnich, przejawiają się tutai 
znacznie słabiej. PN 
_ Rozważając zależność nagromadzeń ropy od 

budowy tektonicznej Karpat Środkowych, ogłosił 
Nowak w 1022 roku3) prawo o występowaniu 
ropy w antyklinach, stanowiących minima podłużnej 
niecki śródkarpackiej. Uwzględniając rolę poprzecz- 
nych elewacyj w nagromadzeniu złoży ropnych oraz 
podkreślone ostatnio przez tegoż badacza 2) zjawisko, 
że najbogatsze pola ropne położone są na nurzających 
się ku Wd odcinkach siodeł, uzupełnić możemy 
prawo rządzące występowaniem ropy w Karpatach 
środkowych w sposób następujący: ropa wystę- 
puje w śródkarpackiej niecce w odcin- 
kach antyklin, położonych na zboczach 
poprzecznych elewacyj masywu (zwłasz- 
cza na wschodniem), przyczem majbo- 
gatsze poziomy w starszych utworach 
iliszu (w kredzie i eocemie) zdają się 
być związane z zasięgiem śląskiej facji 
serji fliszowej. > 

„ W związku z przebiegiem poprzecznych elewacyj 
masywu pozostaje również wychodzenie produktyw- 
nych horyzontów na powierzchnię erozyjną Karpat, 
a co zatem idzie ich zniszczenie lub zubożenie przez 
naturalne wycieki ropne. | 

Kierując się wyżej ujętemi zasadami, możemy 
przystąpić do omówienia kierunku, w jakim iść muszą 
wiercenia poszukiwawcze w Karpatach środkowych, 
w ich stopniowej kolejności. | | R 

Najbardziej interesującym pod względem naf- 
towym obszarem śŚródkarpackiej niecki jest nie- 

wątpliwie zasiąg poprzecznej elewacji, której szczyt 
przypada mniej więcej na linię Rzeszów—Węglówka - 
—Zmigród—Dukla. Obszar ten dał dotychczas naj- 
obłitszą produkcję; zawiera on również największą 
liczbę względnie normalnie zbudowanych siodeł, | 
z których nie wszystkie zostały racjonalnie odwier- 
cone. Po za rezerwami terenowemi w sąsiedztwie 
istniejących kopalń na eksploatowanych siodłach, 
istnieje kilka antyklinalnych wypiętrzeń — jakkolwiek 
węższych i słabiej wypiętrzonych, a temsamem praw- 
dopodobnie mniej zasobnych w ropę — które w pier- 
wszej linji winny stać się polem wierceń poszuki- 
wawczych, zwłaszcza na głębsze eoceńsko-kredowe 

3) Jan Nowak: „Nafta Karpat Polskich w świetle ge- 
> ologji regjonalnej*. 1922, Lwów, str. 22—23,. 

m 
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horyzonty. Do takich objektów zaliczamy przede- 
wszystkiem ostatnio przez Strzetelskiego *) opi- 
sane siodła Żółtkowa i Łajska—Łubnego. 

Siodła, występujące w śródkarpackiej niecce na 
poprzecznych elewacjach Gorlic i Grybowa, zostały 
już przeważnie odkryte, lub są w trakcie odwier- 
cania (siodło Stróżnej). 

Produktywna strefa krośnieńska zdaje się być 
ograniczoną w kierunku zachodnim przez poprzeczną 
depresję Bochni, gdzie masy nasunięć magurskich 
siegają znacznie dalej ku Pn, wypełniając przedłu- 
żenie Śródkarpackiej niecki. W związku z tem po- 
przeczanem obniżeniem oraz skomplikowaną budową 
nasuniętych mas, warunki dla poszukiwań pionier- 
skich są tu mało zachęcające. | 

Podobnie ku Pn od dzisiejszego rejonu pro- 
duktywnego, w strefie brzeżnych wypiętrzeń kredo- 
wych, przedzielonych szerokiemi łękami warstw 
krośnieńskich, widoki dla poszukiwań nowych złoży 
ropnych wydają się na razie przynajmniej mało ko- 
rzystne. Strefa ta leży w obrębie facji inoceramowej, 
uboższej w ropę, jak o tem była mowa wyżej, 
w. serji kredowo-eoceńskiej. Budowa tektoniczna 
wypiętrzeń jest na 'tych obszarach również mało 
zachęcająca ze względu na silne wypiętrzenie i złus- 
kowanie siodeł, głębiej rozdartych przez erozję. 

Inaczej przedstawiają się stosunki geologiczno- 
naftowe w brzeżnej smudze nasunięć magurskich, 
ograniczających od Pd śródkarpacką nieckę kroś- 
nieńską. Czołowy obszar tych nasunięć zbudowany 
jest z bloków piaskowców magurskich i intenzywnie 
pod miemi sfałdowanych warstw eocenu i kredy 
inoceramowej. Gdzieniegdzie (n. p. w Klęczanach, 
w Męcinie Wielkiej) wynurzają się z pod nasunięć 
magurskich w oknach tektonicznych warstwy kroś- 
nieńskie. Brzeżna strefa magurska odznacza się 

4) Jerzy Strzetelski: 
towe*. 1929. Borysław, str. 26—27. 

„Jasielskie Zagłębie Naf- 

w obrębie poprzecznych elewacyj Grybowa i Gorlic 
bardzo obfitemi naturalnemi wyciekami ropy, była 
też ongiś, przed rozkwitem kopalnictwa naitowego 
na wschodzie, intenzywnie eksploatowana z kredo- 
wych i eoceńskich horyzontów masunięć. 

jeżeli, jak to z dużem prawdopodobieństwem 
możemy przypuścić, ropa w warstwach nasuniętych 
pochodzi z wgłębnego podłoża o facji śląskiej, to 
wskazanem byłoby odkrycie tego podłoża wierce- 
niami pionierskiemi, tak, ażeby znaleźć jego siodłowe 
wypiętrzenia. Zachować się w nich mogły nagro- 
madzenia ropy w starszych utworach eocenu i kredy 
facji śląskiej, przynajmniej niecałkowicie wyparte ku 
górze przez procesy górotwórcze, ciśnienie nadkładu 
i napór wód wgłębnych. Istnienie okien tektonicz- 
nych warstw krośnieńskich oraz wypiętrzeń w ma- 
sach nasuniętych pozwoli na wyznaczenie w grani- 
cach poprzecznych elewacyj odpowiednich miejsc na 
głębsze wiercenia poszukiwawcze. 

Pozostaje do omówienia południowo-wscho- 
dnie przedłużenie śródkarpackiej niecki krośnieńskiej 
w górnych dorzeczach Sanu, Stryja i Oporu. W dzi- 
siejszym stanie naszych wiadomości widoki pro- 
duktywności tej strefy przedstawiają się w sposób 
następujący: 

Zasięg najbardziej produktywnej śląskiej facji 
fliszu Karpat środkowych zdaje się zwężać i wykli- 
nowywać ku PdWd, przechodząc obocznie do utwo- 
rów facji inoceramowej, dominujących we wschodnich 
Karpatach. Równocześnie zanurzanie się OSI siodeł 
w granicach śródkarpackiej niecki ku PAWd pociąga 
za sobą znaczne pogrążenie eoceńskich i kredowych 
horyzontów, a co zatem idzie — obawę ich wgłębne- 
go zawodnienia. 

Dalszą trudnością w górniczem odkryciu tej 
strefy jest budowa warstw krośnieńskich, w dzisiej- 
szej intersekcji erozyjnej masywu. Pomiędzy łękami 
środkowego poziomu warstw krośnieńskich (tworzą 
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cego dzięki większemu oporowi na erozję grzbiety 
górskie) zalegają, jak to wiemy z badań Horwitza 
i Opolskiego 5), antyklinalne smugi dolnych 
warstw krośnieńskich, inteazywnie siałdowane w sze- 
regi wtórnych siodełek. Mamy więc tu prawdopo-. 
dobnie do czynienia z fałdowaniem dyzharmonijnem, 
zaznaczającem się również w głębi i utrudniającem 
racjonalne zakładanie wierceń poszukiwawczych na 
zasadzie budowy powierzchniowej. 

Liczne wycieki ropy, występujące głównie 
w dolnych warstwach krośnieńskich, Świadczą, że 
przynajmniej w tym poziomie istnieją jeszcze nagro- 
madzenia ropy. Te płytko zalegające horyzonty 
ropne dadzą się z łatwością odwiercić na siodłach 
o trwałym przebiegu, zwłaszcza na zboczach po- 
przecznych elewacyj śródkarpackiej niecki. Po cał- 
kowitem i szczegółowem zdjęciu całego tego 
obszaru oraz po objaśnieniu roli poprzecznych ele- 
wacyj i depresyj można będzie dopiero wyznaczyć 
kierunek, w jakim iść mogą poszukiwania wiertnicze 
na głębsze eoceńsko-kredowe horyzonty. 

”) Porównaj ze sprawozdaniami tych badaczów w „Posie- 
dzeniach Naukowych Państwowego Instytutu Geologicznego*, 
1930. Warszawa, Nr. 27. ł 
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Streszczając nasze poglądy na rTOpo- 
nośność Karpat środkowych, stwierdza- 
my, że dalsze poszukiwania wiertnicze 
powinny iść kolejno w trzech kierun- 
kach: 

l) ku odwierceniu w granicach środ- 
kowej elewacji poprzecznej Karpat 
krośnieńskich drugorzędnych siodeł, 
dotychczas racjonalnie nieodkrytych; 

Il) ku poszukiwaniu wgłębnych anty- 
klinalnych wypiętrzeń pod brzeżną 
strefą nasunięć magurskich w grani- 

cach poprzecznych elewacyj Grybowa 
a Gotflic; 

I) ku racjonalnemu odkryciu wscho- 
dniego odcinka śródkarpackiej niecki 
krośnieńskiej: przedewszystkiem płyt- 
kich horyzontów oligoceńskich, po zu- 
pełnem zaś zbadaniu tej strely pod 
względem geologicznym ku racjonalne- 
mu założeniu głębokiego wiercenia do 
starszych eoceńsko-kredowych pozio- 
m ów. | 

ł ——0]D—— 

Inż. Władysław KLIMKIEWICZ 
S. A. „Pionier* Lwów. 

Próbne tłoczenie powietrza w złoże ropne 
"w Rypnem. | | 

ś 

edną z metod zwiększenia produkcji ropnej jest tło- 
czenie medjum gazowego w złoże. Sposób ten 

od kilkunastu lat znany w innych krajach, rOZpo- 
wszechnił się bardzo w ostatnich trzech latach 
w Stanach Zjednoczonych A. P., jako najtańsza 
i najracjonalniejsza metoda ożywienia złóż i zwiększe- 
nia wydobycia ropy. | 
_. W Polsce robiono przed wojną próbę w Po- 
toku, oraz w r. 1928 próbowano tłoczyć powietrze 
w Wańkowej, lecz oba eksperymenty nie dały re- 
zultatów. Z końcem roku 1029 rozpoczęła G. F. 
I. N. „Małopolska* próby w Rypnem na sekcji 
Homotówka. Choć eksperyment ten nie jest jeszcze 
ukończony, pewne dodatnie rezultaty tłoczenia są 
już dziś widoczne. | 

Sekcja Homotówka w Rypnem posiada szereg. 
warunków, które przemawiały za próbą ma tej ko- 
palni, i tak: zgrupowanie 20 szybów na jednym 
obszarze, przynależnym do tego samego właściciela, 
małe 60—80 metrowe odległości otworów, wspólny 
3-ci horyzont produktywny w łupkach menilitowych, 
4; metrowa miąższość złoża ropnego, szeroka bu- 
dowa fałdu kopalni, i przynależność jej do kategorji 
złóż produkujących w warunkach kapilarnych. 

Na szyb „xż>.3 - wybrano Homotówkę Nr. 5. 
ze względu na jego centralne położenie i przypu- 
szczalną dużą porowatość piaskowca ropnego w tej 
części złoża, oraz jego miąższość. Stan techniczny 
szybu, a mianowicie sposób zarurowania i duży, 
rozwał po torpedowaniu, utrudniał sytuację, którą 
częściowo opanowano. RR | | 

Urządzenie do tło- - 
czenia składa się z. 
kompresora, popędza- 
nego motorem gazo- 
wym, dwucalowego 
rurociągu, odwadnia- 
cza, głowicy rurowej 
6 i 9 -owej, rusztowa- 

mia połączeń i wenty- 
li, aparatów pomiaro- 
wych, 2*-wego prze- 
wodu do tłoczenia, i 
pakera uszczelniają- 
cego. 

Kompresor trzy- 
stopniowy, o pojem- 
ności 3 metry kub. na 
minutę i maksymalnem 
ciśnieniu 25 atm., wraz 
z motorem znajduje 
się w starym budynku 
kieratowym, w odleg- 
łości około 100 m od 
szybu tłoczącego. 

Do pomiaru ciśnie- 
nia użyto 1 mano- 
metru sprężynowego, 
manometru rejestrują- 
cego, oraz miernika 
rejestrującego West- 
cotta na wysokie ciś- 
nienie (rys. 1). 

Rys. 1. 
Miernik rejestrujący W estcotta do pomiaru 
ilości i ciśnienia powietrza wtłaczanego do 

otworu szybowego Homotówka V. 
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Schemat połączeń na głowicy przedstawia ry- 
sunek 2. Paker uszczelniający kotwicowy został 
założony w otworze nad złożem ropnem, ale ze 
względu na rozwał spowodowany torpedowaniem, 
oraz na warunki rurowania, nie zamknął szczelnie 
tej części otworu. 

Rys. 2. 
Rusztowanie połączeń doprowadzających zprężone powietrze do 

głowicy otworu. 

Tłoczenie rozpoczęto 22. XII. 1929 r. a przer: 
wano w dniu 6. III. 1930 r., wskutek pęknięcia wału 
kompresora. Po naprawie eksperyment ma być 
ponowiony w połowie maja. W czasie 68 dni 
roboczych wtłoczono w złoże 53.531 metrów 
kubicznych powietrza. Objętość tłoczonego medjum 
zwiększała się stopniowo okresami, od 14 do 7T2 
metrów kub. na godzinę, przy ciśnieniu od 13 do 
18.5 atm. 

Wobec zaprzestania tłoczenia, ciśnienie na szybie 
tłoczącym zaczęło spadać z ostatnio zarejestrowanego 

ciśnienia 16 atm. na 11 atm., na którym to poziomie 
ustaliło się przez szereg dni. Ciśnienie to jest ciś- 
nieniem złoża tej partji kopalni. 

Reakcja złoża na wtłoczenie pięćdziesięciu trzech 
tysięcy metrów kub. powietrza objawia się chwi- 
lową podwyżkę ciśnienia szybu Homotówka 5, oraz 
wzrostem produkcji ropnej i gazowej na niektórych 
szybach. Zwiększenie to dało się zauważyć w dwa 
miesiące po rozpoczęciu tłoczenia, podobnie jak 
spadek w stosunku do przerwy w ruchu. 

Znaczną zwyżkę produkcji ropnej zaobserwo- 
wano na szybie Homotówka 16, gdzie średni dzienny 
wzrost w stosunku do dwu poprzednich miesięcy 
wynosi za luty 273%, marzec 323% oraz kwiecień 
10706. Rysunek 3. przedstawia wykres produkcji 
szybu Homotówka 16. Oprócz tego cztery szyby 
Homotówka Nr. 2, 3, 12, 14, wykazują wzrost 
około 25%, a inne otwory okoliczne ustalają swą 
produkcję i nie wykazują normalnego spadku. 

Obserwacja produkcji gazów w trzech miesią- 
cach od grudnia 1929 r. do lutego 1930 r., przed 
i w czasie tłoczenia wykazują następujące zacho- 
wanie się jej w trzech poszczególnych grupach 
szybów, zależnie od ich położenia względem szybu 
tłoczącego (rysunek 4.): Siedm najbliższych otwo- 
rów tworzących grupę I (tablica 1) wykazuje wzrost 

Tablica L Produkcja gazowa szybów I. grupy. 

Nr. Prod. gazowa w m;*min. | Rożnica | Wzrost 
szybów grudzień1929| luty 1930 XII. — II. | procentowy 

| 

6 0.101 0.140 0.039 39.5 
7 | 0.248 0.284 0.036 14.5 
8 0.175 0.569 0.394 225.0 
9 | 0.510 0.650 0.140 27.5 

j4 0.201 0 448 0.247 123.0 
16 | 0.101 0.473 0.372 370.0 
17 | 0.762 1.307 0.545 66.0 

Razem gr. l. 2.098 3 871 1.773 865.5 
przeciętnie: 0.299 0 553 0.254 124.2 

Uwaga: na Nr. 17 ruszano rurami. 
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XII. Zjazd Gazowników i Wodociągowców 
Polskich w Drohobyczu. 

W dniach od 8. do 11. maja 1030 r. odbył się 
w Drohobyczu XII Zjazd Gazowników i Wodocią- 
gowców Polskich. Na zjazd przybyli ze wszystkich 
stron Polski gazownicy i wodociągowcy, oraz przed- 
stawiciele przemysłu naftowego, węglowego i me- 
talowego. Podkreślić należy wybitny udział repre- 
zentantów. Rządu oraz Świata naukowego. Zjazd 
zgromadził ogółem przeszło 200 osób. 
| Otwarcie Zjazdu. 

W zjeździe wzięli udział reprezentanci Rządu 
pp. inż. Rudolf i Dr. Deryng (Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych), mjr. Kandel, inż. Fried- 
berg oraz Dr. Wróblewski (Min. Przemysłu 
i Handlu), starosta Porembalski, Naczelnik Urzę- 
du Gómmiczego Dr. Markiewicz oraz reprezentanci 
i delegaci władz Samorządowych oraz instytucyj 
i zakładów naukowych, gospodarczych i społecznych. 

Przed przystąpieniem do porządku obrad skreślił 
dyr. Żardecki zasługi prezesa Zrzeszenia Gazowni- - 
ków i Wodociągowców dyr. Świerczewskiego, 
który obchodził właśnie 40-lecie swej pracy na polu 
gazownictwa. Zebrani zgotowali dyr. Świerczewskie- 
mu długotrwałą i gorącą owację. - i 
" Po wyborze prezydjum i sekretarjatu Zjazdu 

nastąpiły przemowy powitalne, wygłoszone przez 
delegatów poszczególnych instytucyj i zrzeszeń re- 
prezentowanych na: zjeździe, poczem Zarząd Zrze- 
szenia złożył sprawozdanie z wykonania uchwał, 

powziętych na XI zjeździe w Poznaniu. a. 
" .. Obrady otwarte zostały reieratem prof. Witkie- 
wicza p. t. „Gaz ziemny jako źródło energjit'. 
Tego samego dnia wygłoszone zostały referaty przez 
inż. Wandycza p. t. „Na pograniczu węgla i ro- 
py”, inż. Reutta p. t. „Wodociągi miasta Dro- 

"hobycza”, oraz Dr. inż. Schulza p. t „O tech= 
nicznej stronie gazociągów dalekosiężnych *) 

Drugi dzień Zjazdu. 
Drugi dzień zjazdu rozpoczął się zebraniem 

plenarnem, na którem przeprowadzono dyskusję nad 
releratami wygłoszonemi dnia poprzedniego, poczein 
przystąpiono do obrad w Sekcjach. Z referatów. 
interesujących specjalnie przemysł naftowy wygłosili 
Dr. inż. Jamróz p. t. „Warunki bezpieczeństwa 
gazociągów, inż. Żardecki p. t. „Zastosowanie 
gazu ziemnego we Lwowie, oraz w sekcji wodo- 

ciągowej inż. A. Kolitowski p. t. „Fabrykacja 
rur żelaznych i sposoby ich łączeń''. | 
W południe tegoż dnia podejmowani byli uczest- 
nicy Zjazdu przez Izbę Pracodawców Przemysłu 
Naftowego śniadaniem w Truskawcu. S. A. „Gazo- 

lina'* demonstrowała tutaj samochód ciężarowy pę- 
dzony gazem ziemnym. Następnie udali się uczestnicy 
Zjazdu do Borysławia, gdzie zwiedzili szereg ko- 
palń ropy naftowej i gazu ziemnego Firmy „Galicja'* 

i Grupy „Małopolska, gazoliniarnie Spółki Akc. 
„Gazolina* oraz elektrownię Firmy „Premier*. 
Po powrocie z Borysławia odbyła się w (Truskawcu 
wspólna wieczerza. PR i 
orzailik. 

*) Treść referatów interesujących przemysł naftowy oraz 
przebieg dyskusji podamy w następnych zeszytach nasżego 
czasopisma. | 

Trzeci dzień Zjazdu. 
Trzeci dzień Zjazdu rozpoczął się obradami 

w Sekcjach. Z referatów interesujących przemysł 
nałtowy wymieniamy inż. Piwońskiego p.t. 

„O próbach rozkładu gazu ziemnego i gazolu w apa- 
ratach gazowni lwowskiej* i Dr. Tomasika pt. 
„Chlorowanie gazu ziemnego. a> 
_._. Tego samego dnia w południe zwiedzili uczestni- 

cy Zjazdu rafinerję P. F. O. M. „Polmin*, gdzie 
też przyjęci byli śniadaniem w kasynie fabrycznem. 

Po południu odbyło się Walne Zebranie Zrze- 
szenia Gazowników i Wodociągowców Polskich, 
a bezpośrednio potem Walne Zebranie Związku 
Gospodarczego Gazowni i Zakładów Wodociągo- 
wych w Państwie Polskiem. Ra 

Czwarty dzień Zjazdu. 
Ostatni dzień zjazdu rozpoczął się zebraniem 

plenarnem, na którem wygłosili referaty inż. 
Krzyszkiewicz p. t. „Projekt tablicy norma- 
lizacyjnej gazów technicznych palnych, inż. Psar- 
ski p. t. „Znaczenie gazoliniarni absorbcyjnej dla 
tabrykacji gazu węglowego”, oraz inż. Deryng 
p. t. „Rola gazownictwa w rozwoju i postępie ogól- 
nej gospodarki węglowej”. | SE 

Na zakończenie zjazdu odczytano rezolucje za- 
proponowane przez obydwie sekcje. se 

Po zamknięciu zjazdu udali się uczestnicy do 
Daszawy, gdzie podejmowani byli śniadaniem przez 
S. A. „Gazolina”, poczem zwiedzono tamtejsze ko- 
palnie gazu ziemnego. | 

Rezolucje Zjazdu. 
Z rezolucyj zjazdu przytaczamy poniżej ustępy 

interesujące specjalnie przemysł naitowy, względnie 
gazownictwo ziemne. | 

Obrady otwarte zostały referatem prof. Witkie- 
do stworzenia jednakowych szans rozwoju dla ga- 
zownictwa koksowego i gazu ziemnego i proponuje 
rozszerzenie ustawy z dn. 1 maja 1910 r. na wszelkie 
rurociągi o znaczeniu sieci międzymiastowej, bez 
względu na rodzaj gazu, tak, iż rurociągi te sta- 
nowić winny monopol Państwa, któryto monopol 
Państwo przelać może w myśl powyższej ustawy . 
na osoby prywatne w formie udzielenia koncesji. 

Wobec rozbieżności zdań na sekcji gazowej 
przekazano wniosek ten do załatwienia Zarządowi 
Zrzeszenia Gazowników i Wodociągowców Polskich. 

Wniosek inż. S. Sulimirskiego stwier- 
dza, że jednem z donioślejszych zagadnień, wyma- 
gających racjonalnego rozwiązania jest sprawa gazy- 
tikacji Polski. Ze względu na to, że zagadnienie to 
wymaga szczegółowych studjów i współpracy inży- 
nierów pracujących tak w gazownictwie węglowem, 
jak ziemnem, zjazd wyraża przekonanie, że w dal- 
szych pracach dotyczących tego zagadnienia winien 
być nawiązany ścisły kontakt zainteresowanych .kół 
technicznych. | AZ Sa” 

Wniosek powyższy uchwalono. 
Wniosek Dr. inż. Jamroza stwierdza 

potrzebę opracowania warunków technicznych dla 
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gazociągów i wyłonienia komisji, która opracuje 
projekt warunków ma przyszły zjazd. 

Wniosek powyższy uchwalono. | 
Wniosek inż. B. Derynga stwierdza 

między innemi potrzebę opracowania do następnego 

zjazdu „Wielkiego planu gazyfikacji Polski*, opar- 
tego na wyzyskaniu wszelkich naturalnych paliw 
Polski, a więc także gazu żiemnego na Podkarpaciu. 

Wniosek powyższy uchwalono. 

DZIAŁ SPRAWOZDAWCZY. 
Oczyszczanie nasyconych, normalnych węglo- 

wodorów alifatycznych przy pomocy kwasu chloro- 
sulionowego. — Alois F. Shepard i Albert L. Flenne, 
ind. Eng. Chem. 22, str 356—0357 (1930). 

Otrzymywanie zupełnie czystych nasyconych nor- 
malnych węglowodorów alifatycznych z benzyny na 

drodze uciążliwego, wielokrotnego frakcjonowania 
nie prowadzi zazwyczaj do celu. Tak otrzymany 
węglowodór jest jeszcze w pewnej mierze zanie- 
czyszczony homologiem i wykazuje przeto odmienny 
(wyższy) ciężar gatunkowy, niż otrzymany na dro- 
dze syntetycznej. Autorowie stwierdzili, że można 
otrzymać zupełnie czyste, nasycone, normalne wę- 
glowodory alifatyczne, oczyszczając odnośną trakcję 
benzynową kwasem chlorosulionowym. Kwas chlo- 
rosulfonowy według nich atakuje wyłącznie węglo- 
wodory cykliczne i posiadające węgiel trzeciorzę- 
dowy, pozostawia zaś nietknięte nasycone węglo- 
wodory alifatyczne o normalnym (nierozgałęzionym) 
łańcuchu. Traktowanie powyższym odczynnikiem 
powtarza się tak długo, aż ciężar gatunkowy danej 
frakcji nie ulegnie więcej obniżeniu. W ten sposób 
udało się autorom uzyskać w stanie zupełnie 
czystym nasycone normalne węglowodory alifatyczne 
od pentanu do dekanu. | | 

——00—— 
"O własnościach przeciwstukowych rozmaitych 

węglowodorów aromatycznych. — D. A. Hoves i A. 
W. Nash, Journ. Soc. Chem. Ind. 49, str. 16 (1930). 

Zbadano cały szereg węglowodorów aroma- 
tycznych, wrzących mna ogół w granicach od 80" 
do 2009C, na ich własności przeciwstukowe. Do 
zwyczajnej kalifornijskiej benzyny dodano z każdego 
węglowodoru 20% 1 ma motorze „„Delco'* porów- 
nywano z tą samą benzyną, zawierającą zmienną 

ilość standardowego rostworu tetraetylku ołowiu. 
Rezultaty zawiera poniższa tabelka: 

20%, benzolu . . . . . odpowiada 21 cm” adastoweko (G2LIEABDO 
| 20% ŁOMOMIac00 00 ż A LS236 » » 

200% o-xylolu we 6 A fa » 3.2 » » » 

20% m-xylolu PSA M SEE » 40: » » 
20% p-xylolu Si WIM » GODY, » » 
207% etylobenzolu saa » HO w » » 

20% izopropylobenzolu , 2.6 , A » 
20% p-cymolu 55 » ŁA » » 

20%, sek-butylobenzolu Ś Ło > > » 
20% trzeciorz- 5 » 3.2 » » » 

20% „ butylotoluolu ROG, >: 7 
2099, „. amylobenzolu A IŻ 5 » 3 

Jak widać z zestawienia, najwyższą wartość 
przeciwstukową posiada p-cymol i p-xylol, najniższą 
sek-butylobenzol i benzol. 

30057 — 

silicagel, proszki odbarwiające w fazie parowej Ą 

O rafinacji benzolu. — W. H. Coleman, Journ. 
Inst. Petr. Techn. 18, str. 252—254 (1930). - i 

Benzol i jego homołogi jako toluol, xylole etc. 1 
mają od szeregu lat obszerne zastosowanie jako 
surowce przy tabrykacji związków syntetycznych, jak 
barwików, rozpuszczalników, materjałów wybucho- 
wych i t. d. Do tych celów musiano stosować | 
o ile możności czyste węglowodory aromatyczne, tę 
a zwłaszcza wolne od węglowodorów nienasyconych. 
Nic więc dziwnego, że metody rafinacyjne były na 
ogół drastyczne i w rezultacie obok niepożądanych 
związków niszczyły poważny procent samych wę- 
glowodorów aromatycznych. Najczęściej stosowanym 
środkiem tego rodzaju był stężony kwas siarkowy. 

Dopiero w ostatnich latach powojennych na- 
bierają węglowodory aromatyczne poważnego zna- 
czenia również jako cenne Środki napędne, o wy- 
sokiej zdolności kompresyjnej. Do tego celu nie 
jest już potrzebne silne wyrafinowanie i zupełne 
usunięcie węgl. nienasyconych, gdyż te ostatnie, ze T 
względu na ich nienasycony charakter, posiadają . 
również dobre własności przeciwstukowe. Z drugiej „BE 
strony zupełnie surowych węglowodorów aroma- ć 
tycznych nie można bezpośrednio stosować, gdyż 
po pewnym czasie wydzielają one nierozpuszczalne 
gumy. Wobec tego proponuje się ostatnio stosowanie 1 
do rafinacji benzoli tego rodzaju łagodnie działa- | | 
jacych środków, jak rozcieńczony kwas siarkowy, PB 

(Proces Gray'a), siarczan żelaza, podchloryny etc. 
Według autora, z wielkiem powodzeniem sto- 

suje się obecnie do tego celu mieszaninę trzech 
kresoli, które mają zupełnie usuwać gumotwórcze 
substancje, nie atakując cennych węglowodorów 
aromatycznych i nienasyconych. B 

W dalszym ciągu artykułu podaje autor rozmiar 4 
zastosowania benzolu w poszczególnych krajach, a to 1 
szczególnie w Niemczech, Francji i Angfji. 

Przemysł Chemiczny Nr. 9 z dn. 5 maja 1930. 
zawiera: W. Świętosławski i M. Chorąży: „Z ba- 
dań mad wytrzymałością mechaniczną koksu górno- 
śląskiego; Ludwik Wasilewski: „Stan obecny od- 
siarkowywania gazów koksowych:'; „Dział sprawo- 
zdawczy: Inż. Jan Pfanhauser: „Ziemia okrzemkowa 
i jej zastosowanie w przemyśle''; Wiadomości bie- 
ŻĄCE: : | | 

| ——00—— | Przegląd Techniczny Nr. 19 z dn. 14 maja 1930. 
Treść: Inż. J. Eberhardt: „Pięciolecie eksploatacji 
kolei polskich 1924—1928'; Tollio Levi—Civita: 
„O wysiłku dynamicznym ustrojów sprężystych *; 
Inż. Mag. Z. Rudolf: „Kształcenie inżynierów Sa- 
nitarnych''; Przegląd techniczny. | 
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DZIAŁ GOSPODARCZY. 
Ustawy i rozporządzenia. 

Nadzwyczajny 10%-wy dodatek od podatków 
bezpośrednich, pośrednich, opłat stemplowych, po- 
datku spadkowego i od darowizn pobierany będzie 
w okresie od 1. kwietnia 1930 do 81. marca 1931 r. 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Skarbu z dn. 
I kwietnia 1930 r. Dz. U. Nr. 28, poz. 251. 

Powyższy dodatek mie będzie pobierany od 
podatku dochodowego od uposażeń służbowych, 
podatku od lokali i placów, od kapitałów i rent, 
opłat celnych, dodatków samorządowych i innych. 

Postępowania celne skodyfikowane zostało Roz- 
porządzeniem Ministra Skarbu z dn. 14 marca 1930 
r BZ. U, Nr: 33, poz. 276, ż ważnością od dnia 
I czerwca 1930 r. Rozporządzenie to normuje kolejno 
przepisy ogólne, przywóz, wywóz, oraz przewóz 
towarów, w szeregu zaś załączników szczegóły od- 
noszące się do obliczenia opustu procentowego (ta- 
ty), towarów dopuszczonych do odprawy w urzędach 
gelltych. KLM SI top. 

Do przemysłu naftowego odnoszą się w szcze- 
gólności w tabeli tarowej na str. 533 przepisy do 
52 (wosk ziemny, parafina i. wazelina) oraz do poz. 
53 (Świece), na str. 537 zaś przepisy odnoszące się 

do poz. 84 i 85 (ropa surowa i produkty finalne). 
W załączniku IV. do $ 37 str. 548 wyliczone są 
w. poz. 84 i 85 ropa surowa i produkty naftowe, 
jako towary jednogatunkowe przesyłane w ładun- 
kach wagonowych, które mogą być odprawiane 
wi wagonach bez wyładowania do składu. | 

Taryfa telefoniczna, w odniesieniu do należy- 
tości za umieszczenie danych w. spisie abonentów, 
oraz w odniesieniu do łączenia dwóch punktów 
w obrębie tej samej sieci miejscowej bez pośrednictwa 
centrali, zmieniona została częściowo Rozporządze- 
niem Ministra Poczt i Telegrafów z dn. 2 IV. 10930. 
BZ LN 347 póź: "282. i 

== —0)0—— 

Przewoźne za przebieg próżnych wagonów pry- 
watnych. W myśl informacji uzyskanej w Minister- 
stwie Komunikacji donosi Związek Rafinerów, że 
w przepisach o pobieraniu należności za przebieg 
próżnych wagonów prywatnych ma być przywró- 
cony dawny stan rzeczy w odniesieniu do ruchu 
z zagranicą, polegający na tem, że za przebieg 
próżnej cysterny wracającej z zagranicy, pobierana 
będzie opłata po 3 groszy za kilometr bez żadnej 
bonifikaty. W odniesieniu do ruchu krajowego utrzy- 
many będzie dzisiejszy stan rzeczy, t. j. opłata za 
przebieg próżny pobierana będzie w wysokości 15 
stoszy od kilometra, i kolej nadal boniiikować ją 
będzie przy nadaniu wozu ładowńego. | 

Judykatura i interpretacja. 

Umowa najmu (art. i0, ust. 2, ustawy o opła- 
tach stemplowych) Umowa najmu, zawarta na czas 
Ściśle określony (n. p. na jeden 'rok), z zastrzeże- 

miem, że na żądanie biorącego w najem, ujawnione 
przed upływem okresu, na który umowę zawarto, 
lub w razie niewypowiedzenia, umowa przedłuża się 
pod temi samemi warunkami — umowa taka jest 
zawarta na czas nieokreślony, z oznaczeniem jednak 
pewnego terminu, do którego zobowiązanie trwać. 
będzie niewątpliwie. (Wykładnia Minist. Skarbu Dz. 
UN 5302 

— —JO0)— — 

Komisja Odwoławcza do spraw podatku obroto- 
wego winna wydać decyzję na tem posiedzeniu, na 
którem przesłuchiwała płatnika. Przepis art. 90 usta- 
wy © podatku przemysłowym zape vria. płatnikom, 
którzy wyrazili w tym względzie życzenie, możność 
bezpośredniego zetknięcia się z komisją i przedsta- 
wienia jej wyjaśnień w danej sprawie. Postanowienie 
to jednak nie miałoby praktycznej wartości, gdyby 
stanąć na stanowisku, że komisja uczyniła żadość 
powołanemu przepisowi art. 90 także w tym wy- 
padku, gdy wprawdzie płatnik został przesłuchany 
przez komisję, lecz 'ostateczna decyzja wydana zo- 
stała na innem posiedzeniu i przy zmienionym 
składzie komisji. (N. T. A. L. 2886/27). | 

Przesłuchania przed Komisją Odwoławczą winne 
się odbywać w ten. sposób, że jednego przesłuchi- 
wanego słucha cała Komisja (w pełnym składzie). 
Przesłuchanie tylko przez część pełnego składu Ko- 
misji stanowi istotną wadliwość postępowania. — 
(Orzecz. N. T. A. z 9- kwietnia 1930 L. rej. 168/28) 

Eksport — a dowód z ksiąg handlowych. Wbrew 
rozporządzeniu wykonawczemu do ustawy o państw. 
podatku przemysłowym z 15 lipca 1925, księgi han- 
dlowe nie powinny stanowić wyłącznego dowodu 
na stwierdzenie faktu wywozu, podlegającego 
według ustawy zwolnieniu od podatku obrotowego. 
(Orzecz. N. T. A. z 9 kwietnia 1930 L. rej. 168/28) 

W kwestji opodatkowania obrotu, osiągniętego 
z eksportu, istnieją dwa sprzeczne postanowienia, 
z których jedno jest postanowieniem pełnowartoś- 
ciowem ustawy, a drugie podrzędnem, posiłkowem 
rozporządzenia wykonawczego do ustawy. Ustawa 

"0 podatku przemysłowym z 15 lipca 1925, w art 3 
p. 15, zwalnia od podatku przemysłowego wszelki 
obrót z wywozu, przyczem co do stwierdzenia faktu 
wywozu nie postanawia żadnych specjalnych zastrze- 
żeń lub obostrzeń. Stwierdzenie faktu wywozu może 
zatem nastąpić, według ustawy, wszelkiemi możli- 
wemi środkami dowodowemi, mającemi oczywiście. 
wagę dowodu. Rozporządzenie wykonawcze Min. 
Skarbu do ustawy ustanawia w par. 9 ściśle kwa- 
lilikowany dowód, bez którego fakt wywozu abso- 
lutnie nie może być uznany za stwierdzony. Tym 

- kwalifikowanym dowodem mają być prawidłowo 
prowadzone księgi handlowe. I władze skarbowe, 
wymierzając podatek, mają wobec tego trudną po- 
stawę, bo muszą stosować się do rozporządzenia . 
wykonawczego, mie znajdując w ustawie jednak 
żadnej ku temu podstawy. | 
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„Czas pracy woźnego może być przedłużony 
aż do 12 godzin dziennie i przedłużenie takie nie 
może być poczytane za pracę w godzinach nadlicz- 
bowych, chociażby nawet nastąpiło bez uprzedniego 
zezwolenia organów inspekcji pracy'* (Orzeczenie 
Izby I Sądu Najwyższego z 31 maja 1929 w sprawie 
C. 1973/28. O. S. P. VIII. 544). 

Przez pracę w godzinach nadliczbowych, skutku- 
jącą, w myśl art. 16 ustawiy z 18 XT. 1010 r. o czasie 
pracy w przemyśle i handlu, obowiązek odpó- 
wiednich dopłat ze strony pracodawcy ponad nor- 
malne wynagrodzenie pracownika, winna być zro- 
zumiana nie praca ponad 8, a w soboty ponad 6 
godzin dziennie, lecz praca ponad taką ilość godzii, 
jaka została stosownie do art. I, 3, 4 i 5 powołanej 
ustawy, przewidziana dla danej gałęzi przemysłu 
lub handlu oraz dla danej kategorji pracowników. 

Praca woźnego z natury swej jest najbardziej 
zbliżona i może być przyrównana do pracy osób, 
zatrudnionych pilnowaniem zakładów pracy, a wy- 
konywujących w czasie pilnowania jednocześnie inną 

przerywaną pracę dodatkową ($ 4 rozporządzenia 
Min. Pracy i Opieki Społ. z 26 stycznia 1022 r.). 

Clenie ziemi okrzemkowej. Wskutek interwencji 
Związku rafinerów oznajmia Ministerstwo Skarbu, 
że w myśl opinji Rady Towaroznawczej przy Mini- 
sterstwie Skarbu wszelkie ziemie używane w prze- 
myśle, jak okrzemkowa, wymoczkowa i inne po- 
dobne, stanowiące materjał izolacyjny względnie fil- 
tracyjny i polerowniczy, lub materjał do zapełniania, 
o ile nie były uprzednio poddane żadnym obróbkom 
lub przeróbkom, i nadchodzą w stanie zupełnie na- 
turalnym, należy stosownie do postanowień taryły 
odprawiać według poz. 66. p. 1. taryty celnej. Te 
same ziemie, o ile uległy już pewnym zmianom, 
zostały zmielone, obrobione kwasami lub ługami 
a także inaczej, a to w celu nadania im specjalnych 
cech, których w stanie naturalnym nie posiadały, 
należy clić analogicznie do kamieni o zmienionej tor- 
mie, jak m. p. mielonych, według poz. 66 p. 2 lit c. 
taryfy celnej. 

PRZEGLĄD STATYSTYCZNY, 
Przemysł naftowy w marcu 1930 r. 

(Sprawozdanie Izby Pracodawców w Borysławiu). 

i. Ropa. 
W inarcu 1930 roku wydobyto ogółem w Polsce 

5.440 cyst. ropy naftowej, czyli o 537 cyst. więcej ani- 
żeli w miesiącu poprzednim. W szczególności wydobyto 
w marcu: 
z kopalń okręgu górn. Drohobycz . . . 4.372 cyst. (--420 cyst.) 

3 » SO WASO wi EE A 6010 ż5 "GEST =y 2) 
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Razem wszystkie okręgi. . . . . . « . 5.440 cyst. (537 cyst.) 

Po odliczeniu od wydobycia brutto ropy użytej 
w marcu na opał (13 cyst.) i zanieczyszczenia (198 cyst.) 
pozostaje produkcja czysta (netto) w ilości 5.234 cyst. 

Ilość ropy odtłoczonej przez przedsiębiorstwa naf- 
towo-wiertnicze do Towarzystw magazynowo-tłocznio- 
wych i ekspedjowanej beczkami lub beczkowozami z ko- 
palń nie posiadających połączeń rurociągowych, wynosiła 

w marcu 1980 r. 
5209 cyst. (-- 670 cyst.) 

Z tej ilości na okręg Drohobycz przypada 4.146 
cyst., na okręg Jasło 663 cyst. i na okręg Stanisławów 
400 cyst. 

Zapasy ropy w Polsce z końcem marca 1980 r. 
w zbiornikach na kopalniach i w magazynach tow. 
tłoczniowych wynosiły ogółem 2.029 cyst. t. j. o 151 
cyst. mniej aniżeli w lutym 1930 r. 

Okręg górniczy Drohobycz. 

Wydobycie ropy z kopalń tego okręgu wynosiło 
w marcu 1930 r. 4.372 cyst. a w szczególności : 

w Borysławiu . . . . . - 975 cyst. (--144 cyst.) 
w Tustanowicach . . « . . 1472 „ (--106 '„') 
W MIaźniCY cO GREW: Au y > (ZE ODW) 
Razem w rejonie Borysław. 3682 cyst. (-|-336 cyst.) 
Inne gminy poza rej. borysł. 690 „ (284 __„ ) 

Ogółem. . . 4372 cyst. (1420 cyst.) 

Przeciętna dzienna produkcja kopalń naftowych 
okręgu drohobyckiego wynosiła w marcu 1930 r. 141 cyst. 
t. j. była taka sama jak i w miesiącu lutym. Większą 
ilość ropy uzyskano w marcu dzięki dłuższemu o 3 dni 
okresowi eksploatacji. 

Wydobycie ropy zwiększyto się w marcu w więk- 
szym stopniu w następujących otworach: „Jerzy* (San 
Saba IX.) w Borysławiu, ukończono instrumentację i roz- 
poczęto regularne tłokowanie wskutek czego produkcja 
za marzec zwiększyła się o 19,46 cyst. „Nafta V* w Tus- 
tanowicach, produkcja wzrosła o 4,5 cyst. po ukończeniu 
instrumentacji. „Banzay I.* w Tustanowicach, produkcja 
wzrosła o 5,76 cyst. po ukończeniu rekonstrukcji otworu. 
„Statelands XXIV.* w Tustanowicach, produkcja wzrosła 
o 14 cyst. „Arkadja I." w Mraźnicy, w trakcie wiercenia 
produkcja ropy wzrosła 0 .5,5 cyst. 

Ponowną produkcję po uruchomieniu do eksploa- 
tacjj wykazały otwory „Wagman IV* w Tustanowicach 
(3,13 cyst.) oraz „Capella I.* w Borysławiu (4,52 cyst.) 

Po odliczeniu z wydobycia brutto 198 cyst. zuży- 
tych na opał i zanieczyszczenie, otrzymamy 4.179 cyst. 
(-- 448 cyst.) ropy czystej, pozostającej w drohobyckim 
okręgu na przeróbkę. 

W marcu oddano ogółem w drohobyckim okręgu 
4,146 cyst. ropy, a w szczególności: | 
odtłoczono do Tow. Magaz. Tłoczn. . 4.100 cyst. (--492 cyst.) 
eksped. beczkami, beczkowozami i t. p. 46.07 85) 

4.146 cyst. (500 cyst.) Razem 
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W miesiącu sprawozdawczym ekspedjowano z dro- 
hobyckiego okręgu do rafineryj koleją i rurociągami 
4.316 cyst, ropy a w szczególności: 

ropy marki borysławskiej . . . . . 3.056 cyst. 
„MATEK SPECJALNYCH Wo 2 060: 53 

Razem. . 4.316 cyst. 

Widzimy zatem, że ilość ropy dostarczonej rafi- 
nerjom w marcu była o 137 cyst. większa od produkcji 
czystej, stojącej w drohobyckim okręgu do dyspozycji 
rafineryj. 

Z końcem marca 1930 r. było w drohobyckim 
okręgu ogółem 1,377 cyst. ropy w zapasie, a to: w zbior- 
nikach kopalnianych 679 cyst. (— 438 cyst.) i w zbior- 
nikach Towarzystw magazynowo-tłoczniowych 698 cyst. 

(— 127 cyst.). 
Wielkie koncerny naftowe w drohobyckim okręgu 

odtłoczyły w marcu 3152 cyst. ropy t. j. 76% ogólnej 
produkcji tego okręgu. 

Produkcja odtłoczona przez wielkie firmy w miesiącu 
marcu 1930. 

ZA Rejon bo- Kopalnie 
Firma: rysławski poza Borysł. DA 
= ( Premier . . 663 cyst. 1290 cyst, 792 cyst. 
s) PAMÓ "0 Hd — AA" 
ś| Karhaty pl:6.250 6 IB prod, SECGU"NAMA Zi RO WOŻO W 3 — SZOC$ 

RAŻEM; 1:4 54090:CYSL, 2064 cyst. 1917 cyst. 

OMHCJA ZOSTA IZA 8 GZ, JOBY 
PiMaRowac i oe AŻDK5 JOY 441 , 
ALOANADOR Z oo ZAS OS ŁOD 
Gazy Schodnica . — 3065 10653 
Razem wielkie konc. 2646 , OWO ZI 23 PDZ ej 

IGBORNY. RZ SEBZI 23 173 5% 994 , 
Ogółem. . . 3467 cyst. 679 cyst. 4146 cyst. 

Okręg górniczy Jasło. 
W jasielskim okręgu wydobyto w marcu 1930 r. 

670 cyst. ropy, a więc o 71 cyst. więcej aniżeli w mie- 
siącu poprzednim. 

Zużycie na opał i zanieczyszczenia wynosiły w mar- 
cu 1930 r. 8 cyst. zatem pozostawało produkcji czystej 
662 cyst. 

Ilość ropy odtłoczonej w marcu wynosiła 663 cyst. 
(-- 69 cyst.). 

W zapasie pozostawało w dniu 31. III. 1930 r. 
w zbiornikach na kopalniach 122 cyst, w Towarzystwach 
magazynowo-tłoczniowych 319 cyst. czyli ogółem 441 
cyst, (1- 16 cyst.) 

Okręg górniczy Stanisławów. 

Wydobycie ropy naftowej z kopalń tego okręgu 
wynosiło w marcu 1930 r. 398 cyst., co w porównaniu 
z mies. lutym stanowi zwyżkę 46 cyst. 

Ponieważ na zanieczyszczenia i na opał odpada 
w tym miesiącu 5 cyst. pozostaje z wydobycia brutto 
398 cyst. czystej ropy. 

Ilość ropy oddanej rafinerjom na przeróbkę wynosiła 
400 cyst. (-]- 101: cyst.). 

W zapasie pozostawało w dniu 31. III. 1980 rr. 
ogółem 210 cyst. ropy (— 7 cyst.) a to: w zbiornikach 
na kopalniach 75 cyst. i w zbiornikach Towarzystw ma- 
gazynowo-tłoczniowych 135 cyst. ropy. 

Produkcja odtłoczona przez wielkie koncerny naftowe 
w okręgach Jasło i Stanisławów w marcu 1950 r. 

Stanisła- 
FOOTHAL A Jasło ABEL Razem 

Małopolska 3.4. 0.7. 279 cyst. 181 cyst. 460 cyst. 
GACJA SZYN O dE ACCES A ZO 3 
EIMANOWAC CE ZZA oai Że maa eo — 
ALEANONAAC ER": Ra ASO” 585 
Comp. Franco Polonaise — 0 522 JUxs> 

BAZE 306 cyst 205 cyst. 571 cyst. 
Różne inne firmy. . . . 357 * 150507 4902 , 

O POTEM... > «1 063:Cyst. 400 cyst. 1063 cyst. 

Ii. Gaz ziemny. 
Ilość gazu ziemnego, wydobytego w ciągu miesiąca 

marca 19380 r. wynosiła ogółem 
42,784.270 m* (+ 3,164.043 m$). 

a w szczególności: w okręgu drohobyckim wydobyto 
32,118.329 m*, w okręgu jasielskim 6,452.986 m* i w 
okręgu stanisławowskim 4,212.955 m* gazu. 

Wydobycie gazu ziemnego w drohobyckim okręgu 
w miesiącu marcu 19530 r. 

BOIYSAW SN oSA: Wow AM 4,625.577 m3 
SUSTANÓWICE = 5 5d AZ OR AREA 1,021:276 :„ 
Mraźńica s ce 3x onRac RODAN 8.673.769 ,, 

21,220.622 m* 

DASZAWA PZA 2 ISSY WZÓRIE 3,009:030' > 
Gelsehdóme e w R CWA NT 3,984.996 ,, 
MIEZEMIY 20 G PACZEK AŻ 5320.045 4 

Ogółem. . .32,118.329 m” 
Wielkie firmy naftowe wydobyły ze swoich kopalń 

ogółem 29,3888.650 m* (68,7%) a w szczególności: 
w okręgu Drohobycz 28,537.629 m% w okręgu Jasło 
2,778.195 m*% i w okręgu Stanisławów 3,067.826 m3, 

Wydobycie gazu ziemnego w wielkich firmach naftowych w marcu 1930 r. 

RR DD li Firma Borysław Inne gmin | Jasło Stanisławów Ogółem Tsznó wice drukopycdcEh , Razem ź 
Mraźnica okręgu | 

Małopolska 6,223.338 | 1,023.880 | 7,247.218 | 2,778.195 | 2493.590 | 12,519.003 
Galicja osawiję. 1,234.609 | — | 1,234.609 — — 1,234.609 
Limanowa 3,856.856 | 11.141 | 3,867.997 — — 3,867.997 
St. Nobel 1,326.900 | 5.2702) .01.332:170 — 574.236 1,906.406 
SaZOBAA 05 284.803 | 5,376.902 | 5,661.705 — = 5,661.705 

BOŃUB 3 6. — | 4193.930 |_4,193.930 ż = 4,193.930 Razem wielkie firmy]. 12,926.506 | 10,611.123 | 23,537.629 2,778.195 3,067.826 | 29;383,650 
Różne inne firmy . 8,204.116 | 286.584 | 8,580.700 3,674.791 1,145.129 | 13,400.620 

Ogółem. .| 21,220.622 | 10.897.707 | 32,118.329 6,452.986 4,212.955 | 42,784.270 
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Mi. Gazolina. 
Z ogólnej ilości gazu, wydobytego w marcu w okrę- 

gach Drohobycz i Stanisławów przerobiono 65,2%, na ga- 
zolinę. W okręgu drohobyckim przerobiono 20,763.015 m”, 
zaś w okręgu stanisławowskim 2,894.412 m* czyli ogó- 
łem 23,677.427 m* gazu. | 

Czynnych fabryk gazoliny było w rejonie borys- 
ławskim 15, w Schodnicy 2, w Rypnem 1, w Drohobyczu 
1, w Bitkowie 2, czyli razem 21. 

Ogółem wytworzono w miesiącu marcu 1980 r. 
332 cyst. gazoliny 

czyli w porównaniu z mies. lutym o 36 cyst. więcej. 

Wytwórczość gazoliny w poszczególnych firmach 
w marcu 1930 r. 

=| Premier . . . . «. 1. « 1 1 1 1. 518.642 ko. 
=) Syndykat Nafta-Karpat.. . . . . 507.470 , 
==| Fanto . . . . « 1 1 1 4 1 3. . 306.010 , 

Razem Małopolska. . 1,332.122 , 
Gazolina . .. . . i. i. 141 1 1 1. 453.591 , 
Limanowa . . . . . . . . . . . «. . 319.024 , 
Galicja . . . . . . . . . . . . . . 237.600 ,, 
St. Nobel . . . . . . . . . . . . « 223.500 , 
Raf. „Galicja” . . . . «. . . . .” . . 118.980 , 
Gmina Chrześcijańska . . . . . SE 40.700 ,, 
Inż. Skoczyński . . . . . . . . . . 44.38] , 
Kop. „Pasieczki” , . . . . . . . . . 10.692 ,, 
„Gazy* Schodnica . . . . . . . . . 88.050 , 
„Alfa” Rypne . . . . . . . . . . . 119.372 , 
„Małopolska* Bitków . . . . . . . . 295.940 ,, 

Razem. . .. 3,322.052 kg. 

Liczba robotników zatrudnionych we fabrykach ga- 
zoliny wynosiła w okresie sprawozdawczym 221, urzęd- 
ników 26. 

Ekspedycja gazoliny z fabryk wynosiła w marcu 
1930 r. 332 cyst. i 6151 kg., całą tą ilość dostarczono 
krajowym rafinerjom. 

Wywozu gazoliny zagranicę nie było. Przeciętna 
cena gazoliny w miesiącu sprawozdawczym wynisła dol. 
765 za 1 cyst. (10.000 kg.). 

IV. Wosk ziemny. 
W ciągu marca 1930 r. wydobyto w Polsce 8 

wagonów i 3420 kg. wosku ziemnego. Kopalnia wosku 
„Borysław* w Borysławiu wyprodukowała 6,3370 zaś 
kopalnia w Dźwiniaczu 2.0050 kg. 

Ogółem wywieziono w marcu zagranicę 79.990 kg. 
wosku a to: z kopalni „Borysław* w Borysławiu 64.990 
kg. i z kopalni w Dźwinlaczu 15.000 kg. 

W szczególności wywiedziono do: 

Czechosłowacji , . 10.000 kg. 
Niemiec . . . . . 69.990 , 

Razem . . . 79.990 kg. 
W zapasie pozostawało z końcem marca 1930 r. 

78.631 kg, wosku a to: w Borysławiu 71.103 kg., a w 
Dźwiniaczu 7.528 kg. 

W marcu zatrudniała kopalnia „Borysław*, w Bo- 
rysławiu 328 robotników, kopalnia w Dźwiniaczu 219 ro- 
botników, czyli razem 547 robotników. 

Przeciętna cena wosku ziemnego w marcu wynosiła 
Zł. 275 zą 100 kg. 

V. $tan ruchu otworów świdrowych. 
Z końcem marca 1930 r. było w Polsce ogółem 

2.803 szybów czynnych, a w szczególności: 

PRZEMYSŁ NAFEFTLTOWY 
—_ „zeszyt 10 
Stanisła- 

bycz Jasło WÓRY Razem 

samopłynne . . . . . . 7 — 11 18 
tłokowaune . . . . . . . 305 27 [ | 
łyżkowane . . . . . . . 100 43 | *8 | 203 
pompowane . . . . . . 921 815 128 1864 
wyłączn. gazowe . . . . 119 21 11 151 
Razem otworów w ekspl. 1452 906 238 2596 

w wierceniu . . . . . . 46 51 12 109 
w wierc, i produk. . . . 31 19 11 61 
instrument. . . . . . . . 15 4 6 25 
rekonstrukcja. . . . . . 12 — — 12 
Razem otworów czynuych 1556 980 267 2803 

montowane . . . . . . 11 8 e) 24 
zmont. a nieuruch. . . . 19 — l 20 
czasowo zastanow. . . . 548 103 32 683 
zaniechane . . . . . . . 433 42 29 504 
likwidacja . . . . . . . 10 2 4 16 
kazem otw. świdrowych 2577 1135 338 4050 

Okręg górniczy Drohobycz. 
Na rejon borysławsko-tustanowicki przypada 635 

szybów czynnych czyli 22,7, ogólnej ilości szybów 
czynnych w Polsce. Ruch otworów świdrowych w mie- 
siącu sprawozdawczym przedstawiał się w okręgu Dro- 
hobycz następująco : 

Borys: Tusta: Mraż: Inne 
ław nowice nica gminy Razem 

otwory eksploatujące 
ropę i gaz . . . . . 162 178 113 880 _ 1333 

otwory wyłączn. gazowe 40 66 3 10 119 
otwory w wierceniu - 

i produkcji . . . . . 6 6 13 6 31 
otwory w wierceniu . . l [i 16 22 406 
otwory inne . . . . . . 9 7 8 3 27 

Razem. . . 218 264 153 921 1556 
W miesiącu sprawozdawczym uruchomiono w dro- 

hobyckim okręgu 4 nowe otwory świdrowych a to: 
w Dubie — Podlasie XVI — „Małopolska* (Alfa) 
w Ropience — kRopienke 84 — „Ropienka” Kop. Naft. 
w Rypnem -- Serhów XVIII. —- „Małopolska* (Alfa) 
w Sehodnicy -— Muchowate 42 -— „Galicja* Ska Akc. 

W marcu rozpoczęto montaż urządzeń celem uru- 
chomienia następujących otworów: 
w Rypnem — Serhów XVII — „Małopolska* (Alfa) 

» — Staje II — » 
w Schodnicy — Avanti II — Ska Akc. dla Przem. 

Nait. i Gazów Ziem, 
-- Qil Fields I. — , , — Turgenjew — „Uherce* Ska Naft. 

Poza wyżej wyszczególnionemi nowemi otworami 
uruchomiono w marcu w drohobyckim okręgu górni- 
czym 22 starych otworów (czasowo zastanowionych) 
przeważnie do ekspioatacji drobnych ilości ropy i gazu. 

» 

w Uhercach 

Okręg Stanisławów. 
W miesiącu marcu 1980 r. uruchomiono w Bitko- 

wie nowy otwór świdrowy „Dąbrowa Nr. 140* — „Ma- 
łopolska* (Karpaty), w Pasiecznej „Chrobry Nr. 8* — 
„Małopolska* (Premier) i w Rosulnej „Zofja Nr. 27*., — 
Francusko Polskie Tow. Górn. | 
Okręg Jasło. 

W miesiącu sprawozdawczym uruchomiono następu- 
jące nowe otwory świdrowe: 
w Harklowej — Minerwa XIX. — „Małopolska* (Har- 

— klowa Gwar. Naft.) 
w Korczynie-Biecz Stanisław XX. — Władysław Długosz 
w Krościenku — Kronem-Arnold 52 — „Małopolska* 
w Lipinkach — Lipa XXIV. | — lnż. Z. Klarfeld 
w Potoku — Tryumf IL. — „lIryumf* Ska Nalft. 
w Węglowce — Kiczary Macher XVIII, — „Małopolska'. 

=> 
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Ruch otworów świdrowych w wielkich firmach w marcu 1930 r. 
Drohobycz Jasko Stanisławów Razem 
; | zad | 3 RZE ; |gad a ; | zad | "Firma a. 0 |05 E Aa o |55 Balboa) 50085 s |a_| 2 |95 = 

om © |o8 GOD "5 DBPiu ZER ZeroJE =D RASY WOW 4104 29 a a O pz) = U W < O — e m No są O U |g | d e © D DE NJ 

O3|= | EB | s |93)3 90 54 SjJoSA |) s |E |95|s |8/Ę | s BB = z = ja- = 7 e EB — | 33 2 B| = je Z e > = je 

Małopolska 347 10 10| 3) 370] 363| 15 Ą 383| 69 9) — | 1] 79] 779] 34) 11] 8) 832 
Galicja i J5E 5 1 —| 81] 13] 3) — (65 Nd 1 | 1] sob og: 4 Sd9 
Limanowa 52 M 1) —| 64 — | — | — | — | —- | - | -| = b odoROSROSZP STU SKORO DA 
St. Nobel ZOPRZI = JS | SAR SP |A0| 54) 45 8) x py 
zGa0i $chodiien | 22872 a) alal |] | Jl]. o] dol al ao osa 
Razem wielkie firmy| 747 32 15 5) 799] 376 18 1) 4399] 79 9 1 1) 9oji202) 59] 17) 10/1288 
Różne inne firmy | 705) 14] 16) 22 757] 530 33 ja — | 581| 159) 3) 10) 5) 1771394] 50. 44. 27151 
Ogółem 1452] 46|_31| 271556] 906] 51] 19] 4 980| 238] 12) 11) 6| 267|2596 169 G1| 37 2803] 

Kronika wiertnicza. 
Mraźnica. 

Fryderyk — „Małopolska*. W kwietniu tłokowano po 1,2 cyst. 
dziennie. Produkcja za kwiecień 36 cyst. Gazu 9,86 m*/min. 

Pasteur II. — „Małopolska*. W kwietniu wiercono i tłokowano 
po 0,4 cyst. dziennie. Głębokość z końcem kwietnia 

1811 m. (menility) Ogólna produkcja 10,1 cyst. ropy 
i 1,46 m*/min. gazu. 

Fanto-Horodyszcze I. — „Małopolska*. Tłokowano przy pro- 
dukcji 1,3 cyst. dziennie. W ciągu kwietnia uzyskano 
39 cyst. ropy i 12,51 m*/min. gazu. 

Fanto-Horodyszcze II — „Małopolska*. Tłokowano po 0,8 cyst. 
dziennie. Produkcja za kwiecień 23,7 cyst. ropy i 8,98 . 
m*/min. gazu. 

Generał Sikorski — „Małopolska*. Wierci normałnie. Głębokość 
z końcem kwietnia 103,5 m. (Nasunięcie). 

Zawisza Czarny Il. — „Małopolska*. Wiercono i tłokowano. 
Głębokość z końcem kwietnia 1258,3 m. (warstwy pola- 
nickie) W ciągu kwietnia ściągnięto 7,5 cyst. ropy. 

Parnas (Katarzyna B) — „Małopolska*. Wierci normalnie. 
Z końcem kwietnia przewiercano nasunięcie w głębo- 
kości 532,9 m. | 

Jammes Forbes — „Małopolska*. Wierci normalnie. Głębokość 
z końcem kwietnia 3248 m. (nasunięcie). Prostowano 
otwór. 

drkadja — „Małopolska*. Głębokość 1407,1 m. (warstwy pola» 
nickie) Od 14. IV. wyłącznie tłokuje po 1,1 cyst. dzien- 
nie. W ciągu kwietnia wydobyto 15,48 cyst. 

Gustaw l. — „Małopolska*. Wiercono i tłokowano po 0,6 cyst. 
dziennie. Głębokość z końcem kwietnia 1502 m. (warstwy 
popielskie) Produkcja 19,3 cyst. Gazu 3,18 m*/min. 

_Józik — „Małopolska* Głębokość 709,2 m. (nasunięcie) w kwiet- 
niu łyżkowano za ropą, której ilość w ciągu tego mie- 
siąca wynosiła 12,3 cyst. 

Sfinks — „Małopolska*. W kwietniu wznowiono wiercenie 
otworu. Głębokość 1560 m. w eocenie dolnym. 

Czesław — „Łaszcz i Suchestow*. Do 16 kwietnia otwór pogłę- 
biano. W 15495 m. nawiercono większą rorę, której 
ilość w pierwszym dniu wynosiła 2 cyst. Od 14 kwietnia 
zauważono obecność solanki, której ilość, stopniowo 
wzrastając, dochodziła z końcem kwietnia 6%/,. Obecna 
produkcja otworu (po potrąceniu zanieczyszczenia) wy- 
nosi 1,15 cyst. ropy dziennie oraz.1 m*/min. gazu. 

Sosnkowski — „Łaszcz i Suchestow*". Od głęb. 1351 m. odbija 
się rury. | 

Bitumen 67 — „Limanowa*, Wierci normalnie, głębokość z koń- 
cem kwietnia 624,7 m. w warstwach nasuniętych. 

Foch I — „Limanowa*. Tłokowano. Produkcja za kwiecień . 
29,42 cyst. 

Galieni — „Limanowa*. Wiercono (prostowano otwór). Głębo- 
kość 680,7 m. (nasunięcie). 

Mina II. — „Limanowa*. W kwietniu łyżkowano przeciętnie 
po 0,5 cyst. dziennie. Głębokość 489,9 m. Produkcja 
15,79 cyst. ropy. | | 

Gdańsk — „Limanowa*. 19 kwietnia w głęb. 1458 m. (piasko- 
wiec borysławski) nawiercono ropę w ilości około 1 cyst. 
na dobę (samoczynnie). W trakcie dalszego pogłębiania 
uzyskano w kwietniu 18,02 cyst. ropy. Głębokość z koń- 
cem kwietnia 1474,88 m. (wkładka popielska). Gazu 
27 m”/min. R 

Joffre I. — „Limanowa*. Wiercono, głębokość z końcem kwiet-. 
nia 1668,8 m. (zwiercano kawałek rury). 

Joffre V. „Limanowa*. Przejeżdżano koroną za gazami. Pro- 
dukcja gazu 5,6 m*/min. 

Petain I. — „Limanowa*. Normalne tłokowanie. Produkcja za 
kwiecień 37,9 cyst. ropy i 7,4 m*/min. gazu. 

Petain II. — „Limanowa*. Wiercono (prostowano otwór). Głę- 
bokość 697,7 m. (nasunięcie). 

Kopa — „Limanowa* — Lockspeiser. Wierci normalnie, z koń- 
cem kwietnia przewiercano nasunięcie w głęb. 1245,9 m. 

Minister Kwiatkowski — „Pionier* Ska Akc. Głębokość z koń- 
cem kwietnia 785 m. _. 

Violetta — „Limanowa*. Wierci normalnie. Głębokość z końcem 
kwietnia 653,4 m. | 

Union VII. — „Limanowa*. Wiercono. Głębokość 1552,11 m 
(eocen dolny). Próbne tłokowanie wykazało Ślady ropy: 
Za kwiecień 0,4 cyst. Gazu 0,85 m?*/min. 

Standard VIII. — „Standard Nobel*. Tłokowano przeciętnie po 
0,85 cyst. na dobę. Produkcja za kwiecień 29,52 cyst. 
Gazu 3,40 m$/min. 

Standard IV. — „Standard Nobel*. W kwietniu wiercono. Głę- 
ZAK 

bokość 1492,3 m. (warstwy polanickie). Gazu około 
1,6 m*/min. | 

Horodyszcze ll. — Standard Nobel*. Tłokowano. Produkcja za 
kwiecień 23,32 cyst. ropy i 1,6 m*/min. gazu. 

Horodyszcze III. — „Standard Nobel*. Wiercono i tłokowano. 
Głębokość z końcem kwietnia 1500 m. W trakcie wier- 
cenia uzyskano ogółem 6,32 cyst. ropy. Gazu 1,5 m*/min. 

Karol I. — „Standard "Nobel". Wierci normalnie. Głębokość 
z końcem kwietnia 1297,2 m. 

Ballenberg — „Standard Nobel". Wierci normalnie. Z „końcem 
kwietnia przewiercano inoceramy w głębokości 861 m. 

Zygmunt IV. — „Galicja”*. W ciągu kwietnia podwiercono do 
693,7 m. Pozatem łyżkowano. Ogółem odtłoczono w kwiet- 
niu 15,72 cyst. ropy. | 

Bjtumen A. l. — „Galicja*. Wierci normalnie. Głębokość 525,5 m. 
Bitumen A. II. — „Galicja*. Głębokość 908,9 m. wierci nor- 

malnie. 

Zygmunt V. — „Galicja”. Głębokość z końcem kwietnia 444,5 m. 
Kołłątaj — „Galicja*, Tłokowano. W ciągu kwietnia odtłoczono 

47,6 cyst. ropy. 

Tustanowice. 

Statelands XX. — „Małopolska*, Wiercono i tłokowano po 
0,25 cyst. ropy dziennie. Głębokość z końcem kwietnia 
1583,7 m. (warstwy popielskie). Produkcja 7,5 cyst. ropy 
i 0,13 m*/min. gazu. , SR, 
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Statelands XVII. „Małopolska*. W kwietniu wznowiono pogłę. 
bianie otworu. Wyrabiano zas p celem dojścia do spodu- 

Statelands XXIV. — „Małopo!ska”.. W kwietniu tłokowano po 
1,25 cyst. ropy dziennie. Produkcja 37,96 cyst. ropy 
i 1,05 m*/min. gazu. | 

Statelands-Południe — „Małopolska*. Wierci normalnie. Głębo- 
kość z końcem kwietnia 975,3 m. : 

Jaberg (Dąbrowa 14) — „Małopolska*. Wierci normalnie. Z koń- 
cem kwietnia przewiercano warstwy polanickie w głę- 
bokości 1103,1 m. * 

Borysław. 

Jerzy (San Saba IX.) „Standard Nobel*. Tłokowano około 
1,5 cyst. dziennie. Produkcja za kwiecień 43,78 cyst. ropy. 

Vanderberg — „Małopolska*. Instrumentację otworu ukończono 
26 kwietnia. Rozszerzano otwór. Głębokość 1710,5 m. 
Gazu około 0,30 m*/min. 

Ekwiwalent III. — „Małopolska*. Dzienna produkcja otworu 
z końcem kwietnia wynosiła 1,6 cyst. Ogółem wydobyto 
62,1 cyst. ropy. Gazu 2,85 m*/min. 

Okręg górniczy Jasło. 

Harklowa i 
Minerwa XVII. — „Małopolska*. Głębokość 424,5 m. Produkcja 

aan” 1500 kg. ustalona około 1000 kg. ropy na 
obę. | 

Minerwa.XV. — „Małopolska*. Głębokość 391 m. Początkowa 
' produkcja ropy około 2000 kg. na dobę. 

Węglówka | 
Granat Nr. 122 — „Małopolska*. W głębokości 260,4 m. na- 

- wiercono ropę, której ilość, początkowo 6000 kg., usta- 
liła się następnie na około 1200 kg. na dobę. - 

Toroszówka | | 
Amelja — „Petronafta*. Ska Naft. W głębokości 397 m. silne 

wybuchy gazu. 

Eixpinki- | 
Lipa Nr. 23. — „Inż. Klarfeld". W głębokości 120 m. nawier- 

cono ropę w ilości około 450 kg. dziennie. 

Jakób Nr. 7. — Jakób Schmer. W głębokości 336 m. przyszła 
ropa w ilości, początkowo, około 5000 kg. dziennie. 

Okręg górniczy Stanisławów. 

Bitków 
Dąbrowa Nr. 139 — „Małopolska*. W głębokości 1119,8 m. 

nawiercono ropę, której ilość dochodziła początkowo do 
1,16 cyst na dobę. Produkcja ta ustaliła się następnie 
na 3000 kg. dziennie. 

Pasieczna 

Chrobry Nr. 6 — „Małopolska*. Głębokość. 1172,8 m. Produkcja 
początkowa 5000 kg., ustalona 4000 kg. dziennie. 

W ostatniej chwili dowiadujemy się, że w otworze „Van- 
derg"* należącym do Grupy Francuskich Towarzystw Naftowych 
„Małopolska* po rozszerzeniu otworu i podwierceniu do 1711 m. 
uzyskano ropę, której ilość przy 16 godzinnem tłokowaniu 
dnia 3 i 4 maja wynosiła 0,5 cyst. na dobę. 

J. SCHEIB. 

Sprawozdanie o ruchu przemysłu rafineryjnego 
"za miesiąc marzec 1930 r. 

Ruch przemysłu rafineryjnego w marcu przed- 
stawia się wedle. danych prowizorycznych Związku 
Polskich Producentów i Rafinerów Olejów Mineral- 
nych w najważniejszych działach i produktach, jak 
następuje: | | 

w cyst. a 10.000 kg. 

Wytwórczość |Ekspedycje kraj.| Eksport 
Produkt. marzec | luty |marzec marzec | luty |marzec |marzec | luty |marzec 

1930:-] 229] 61.930] 222 1930 | 129 

Benzyna. | 941 1.061 862] 661) 538] 478] 213| 254 301 
Nafta 1.354| 1.464 1.719] 964 1.295| 1.119] 275, 183) 223 
Ol. gaz. 952| 1.078 986| 603 557 788] 350) 556| 583 
Ol. smar. | 735| 857| 613| 362] 376) 511| 264) 332) 477 
Parafina 351| 287 327%) 74] 60] 75]. 129) 226] 257 
Inne 92 248 862] 181 186 298| 161, 133) 151 

Razem | 4.431| 4.995| 5.360] 2.845| 3.021|.3.269] 1.392) 1.684|1.942 

Zapasy z dn. 28. Il. 1930 — benzyny 2331, naity 1665 ol. gaz. 2072 
ol. smar. 3601, parafiny 346, inne 9317 - 
łącznie 19332. 

Zapasy z dn. 31.III. 1930 — benzyny 2726, nafty 1779, 61. gaz. 2072 
ol. smar. 3681, parafiny 502, inne 9112 
łącznie 19872. 

Produkcja ropy (brutto) wynosiła w marcu: Za- 
głębie borysławskie 4346 (w lutym 3978), jasielskie 
670 (600), stanisławowskie 398 (395), razem w całej 
Polsce 5414 (4930). Przerobiono we wszystkich 
ratinerjach 4846 cyst. ropy, wobec 5481 cyst. ropy 
przerobionej w lutym, a 5946 cyst. w marcu 1020 r. 

Czynnych rafineryj w marcu było 80, które za- 
trudniały razem 3909 robotników. | 

Jak widać z powyższego, wykazuje marzec 
ogólne osłabienie ruchu ratineryjnego, wyrażające 
się tak w: zmniejszonej przeróbce ropy i ilości wy- 
tworzonych produktów, których spadek w stosunku 
do lutego wynosi 11%, jak też w spadku zbytu 
krajowego o 176 wag., czyli o 5.8%, oraz wywozu 
produktów o 292 wag. czyli o 17%. W związku 
z spadkiem ogólnego zbytu powiększyły się zapas 
benzyny, nafty, olejów smarowych i parafiny o 540 
wag., czyli o 2.7%. 

Na obniżenie się ogólnej cyfry wysyłek w marcu 
do spożycia w kraju wpłynął w przeważającej mie- 
rze spadek konsumcji mafty, większy stosunkowo 
w tym miesiącu, aniżeli wynikałoby z przeliczenia 
według klucza słonecznego i będący wynikiem 
utrzymującej się depresji. Z tego samego powodu 
zmniejszyły się ekspedycje olejów samrowych. — 
Zwiększyło się natomiast spożycie innych produktów, 
a w szczególności benzyny o 18% 1 oleju gazowego 
o T%, częściowo wskutek przyczyn sezonowych, 
częściowo zaś wskutek długości miesiąca. Z pośród 
produktów ubocznych zasługują na uwagę zwięk- © 
szone ekspedycje asfaltu. 

Jeżeli chodzi o konsumcję za cały I. kwartał 
b. r., to w stosunku do tegoż czasokresu roku ub. 
utrzymała się wedle tymczasowych obliczeń mniej 
więcej na tym samym poziomie. W stosunku do 
marca ub. r. spadła w okresie sprawozdawczym 
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ogólna konsumcja krajowa o 13%, o tyleż spadło 
także spożycie nafty, znacznie więcej spożycie oleju 
gazowego bo o 23%, oraz spożycie olejów sma- 
rowych o 20%, czego jednak nie można brać na 
karb faktycznego spadku produkcji w marcu r. bie- 
żącego, a to z tego powodu, że w marcu roku ub. 
zostały ekspedycje normalne zwiększone o t. zw. 
ekspedycje powodziowe, wysłane do poszczególnych 
składów w kraju dla zabezpieczenia zapotrzebowania 
krajowego. Z tego punktu widzenia przyjąć należy, 
że także normalna konsumcja marcowa dorównywała 

konsumcji z marca r. ubiegłego, poza którą wybija 
się w każdym razie znaczny stosunkowo wzrost 
konsumcji benzyny wynoszący przeszło 27%. | 

Oceniając widoki zbytu wewnętrznego produktów 
naitowych na najbliższą przyszłość, należy podnieść, 
że są one zależne głównie od poprawy ogólnej sy- 
tuacji gospodarczej, jak niemniej od załatwienia 
postulatów przemysłu naftowego w sprawie dum- 
piagowego importu natty i benzyny z Rosji sowiec- 
kiej. Import ten, który przybierać poczyna charakter 

stałej akcji zorganizowanej, jest tem groźniejszym 
dla egzystencji naszego rodzimego przemysłu, że 
godząc w jego dziedzinę handlową, podcina jedno- 
cześnie podstawy jego bytu, t. j. zarówno wiertnictwo, 
jak i produkcję ropy. Sprawa ta nie wyszła miestety 
w okresie sprawozdawczym poza stadjum postulatów 
skierowanych w tej mierze przez interesowane sfery 
przemysłowe wobec Rządu. O ile chodzi o zbyt 
benzyny, to mastanie Sezonu wiosennego i (dobra 
pogoda pozwalają oczekiwać wzrostu spożycia tego 
artykułu, 

Konjunktura wywozowa w związku ze słabą 
tendencją na rynkach zagranicznych kształtowała się 
i w marcu niekorzystnie. W stosunku do lutegoo 
spadł eksport produktów naftowych o 17%, w sto- 
sunku zaś do marca r. ub. o 28%. Największy sto- 
sunkowo spadek wykazuje olej gazowy o 37%, oleje 
smarowe o 20% (a 44% w stosunku do marca r. ub.), 
parafina o 42%, podczas gdy wywóz mafty w sto- 
sunku do lutego zwiększył się o 33%, Jeżeli 
weźmiemy pod uwagę ekspedycje za cały kwartał 
b. r., to zmniejszyły się one w stosunku do I-go 
kwartału r. ub. tylko o 11%. Znaczny stosunkowo 
spadek zbytu parafiny uważać należy ze względu 
na większe odwołania w zeszłym miesiącu za prze- - 
mijający, a w związku z podjętą w marcu zniżką 
ceny eksportowej parafiny polskiej i dostosowaniem 
jej do cen sprzedażnych innych producentów zagra- 
nicznych, oraz w związku z tem, że martwy sezon 
Sprzedaży tego artykułu kończy się zwykle w mar- 
cu, oczekiwać mależy ożywienia się tych sprzedaży 
w . majbliższym miesiącu. Wywóz naftowy do 
poszczególnych krajów przedstawiał się w marcu 
następująco: Największą ilość produktów wywie- 
Zlono do Gdańska, a to bądź jako tranzyt 347 wag., 
bądź jako sprzedaż loco 106 wag., z poszczególnych 
zaś rynków zbytu stała jak zwykle na pierwszem 
miejscu Czechosłowacja 304 wag. (w czem prze- 
ważnie nałta dystylowana, benzyna i olej smarowe), 
drugie miejsce zajęły Niemcy 153 wag. '(głównie 
Jako odbiorca koksu i astaltu, częściowo zaś parafiny 
1 olejów samrowych), dalej następują: Szwajcarja 
143 wag. (w czem głównie olej gazowy i nafta), 
Francja 113 wag. (głównie olej gazowy), Austrja 

112 wag. (głównie olej gazowy, oleje smarowe 
i koks), oraz inne kraje Europy i poza Europą. 

W miesiącu sprawozdawczym odbywały się 
bardzo ożywione obrady członków Syndykatu Prze- 
mysłu Naftowego, które zastanawiały się nad roz- 
wiązaniem aktualnych problemów, wynikających już 
to z ogólnej depresji gospodarczej, już to związanych 
z przesileniem, jakie od dłuższego czasu przeżywa 
przemysł naitowy w związku z zmniejszającą się - 
produkcją ropy i trudnościami, jakie na tle tem raz 
po raz odczuwać się dają wśród samego kartelu. 
W madziei, że tak jak udało się w: f. '1927 
doprowadzić w Krakowie długie per.raktacje do 
pomyślnego zakończenia przez zawarcie ogólnego 
porozumienia między większemi przedsiębiorstwa i 
naitowemi i zawiązanie wspólnej organizacji pod 
nazwą „Syndykat Przemysłu Naftowego" — tak 
znowu i obecnie uda się w tem miejscu znaleść. 

Szczęśliwe rozwiązanie idla wielu zagadnień o' de- 
cydującem dla bytu i rozwoju przemysłu naftowego 

znaczeniu, postanowiono marcowe obrady Syndykatu 
odbyć w Krakowie. Obrady te toczyły. się w sali 
tamtejszej Izby przemysłowo-handlowej w. dniach od 
24—27 marca b. r., a głównym tematem i poniekąd 
osią dyskusji były właśnie zagadnienia ropne, oraz 
cały szereg tematów dalszych z zagadnieniem tem 
związanych, jak w szczególności także sprawa racjo- 
nalizacji przeróbki i zakupu ropy w związku z kwestją 
porozumienia z rafinerjami outsiderskiemi. Zebranie 
plenarne wyłoniło kilka komisyj, którym poruczone 
ujęcie poszczególnych spraw na podstawie ogólnych 
z dyskusji wynikłych dyrektyw w praktyczne i kon- 
kretne iormy i przedłożenie odpowiednich wniosków 
na mastępnem plenum. Tematem dalszej bardzo 
ożywionej dyskusji była sprawa wspomnianego 
wyżej dumpingowego importu naftowego z „Rosji 
sowieckiej i niebezpieczeństwa, wynikającego z przed- 
stawionego stanu tej sprawy dla całości polskiego 
przemysłu naftowego. W wyniku przeprowadzonej 
dyskusji podkreślono konieczność ogólnej akcji rzą- 
dowej, z której stery przemysłowo-naftowe stosownie 
do przedstawionych Rządowi postulatów bezwzglę- 
dnie rezygnować nie mogą, a rozważając możliwości 
bezpośredniej akcji, jaka w zakresie własnych środ- 
ków zainteresowanych kół przemysłowych dałaby 
się przeprowadzić, poruczono obmyślenie szczegóło: 
wego planu odnośnej akcji komisji, wybranej z łona 
poszczególnych przedstawicieli firm zrzeszonych. 

Przedmiotem obrad Zjazdu były nadto sprawy 
eksportowe, które omawiano w związku z ogólną 
stagnacją na rynkach Światowych, oraz w związku 
z Sprawą eksportu „polskich produktów naftowych 
do Niemiec, dla których to spraw postanowiono od- 
być specjalne posiedzenie eksporiowe, zwołane na 
dzień 1-go kwietnia b. r. do Lwowa. Obradująca 
równocześnie Rada Nadzorcza Syndykatu Przemysłu 
Naftowego uchwaliła ratyfikację umowy paraiinowej, 
zawartej zawartej między Polskim Syndykatem Naf- 
towym, a naitową organizacją czeską, oraz dwóch 
układów między Syndykatem a rafinerjami w Stryju 
i Bolechowie. Wobec obiitego materjału przygoto- 
wanego na porządek dzienny nie zdołano mimo 
kilkudniowych obrad wyczerpać całego materjału 
Ii przełożono dalsze obrady do Lwowa — na dzień 
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Wydobycie ropy w roku 1929. 
(Sprawozdanie Izby Pracodawców w Borysławiu). 

(ciąg dalszy) 

W. jasielskim okręgu górniczym wierceno a temsamem rozwój ruchu wiertniczego na naszych 
w 1929 r. w 144 otworach świdrowych a w szcze- zachodnich terenach naftowych 
gólności: w 67 szybach nowych uruchomionych REŻ 
= wode sprawozdawczym dow 77 szybach ZĄ- LR r. uwiercono w jasielskim okręgu ża m 

łożonych w latach poprzednich oraz pogłębianych WOSK ź 1 STAD Z 
celem zwiększenia produkcji. 1927 r ź > 25.766 ,, 

: EE ; , ż 1928 r 8 Ń 7 -ZOLOOKE ce W. ostatniem pięcioleciu notujemy w tym 1929 r > " 33825, 
okręgu znaczny wzrost ilości uwierconych metrów 

Nowe otwory świdrowe uruchomione w 1929 r. w jasielskim 
okręgu górniczym i wyniki ich wierceń. 

| 0 WYELEI WIEĘPĘCAK 
| Data Głębokość | Produkcja ropy Produkcja gazu 
| : > | KGRCEME JP ODRZE r WT AE PORAZ opalnia Otwór PoE ROMA UrUC' 0- * , Począt- | ustal | 

02 mienia grudnia | NAS | BO AA OE 
1929 r. || dzienna | miesięcz.| | 0. | PISCC: 

| w kg. | w cyst. w m*/min.'w m (min. 

Biecz ROR m? = POSAEDME ADS A A ROWY 
Romania SFR oj „ołą” dba ZOP, VH +30 4" 180 |Pagłębłaf 5a ja m 

» | IV. » V 120 PRZE Szach, FE RAS WERKA e wyk, | 

Brzozów | aż RKA | 5 
Na Widaczu Halina Poznańska Ska Akc. I 527 | — — | — — 

Dobrucowa | | dar | 
Znicz nog rcVB „Małopolska* (Karpaty) 9A1.- RAROR ZAD R _| « + 

| |p>2 | 
Dominikowice GZ żę b Hash RA R Litwa Wojciech I. [W. Młodecki i Gromdalski l 346 | | 

| PC ZY £ | ROS re NT LK: z" 

Grabownica Starzeńska | z» A ŻERG ZEN Gaten | XVII. „Galicja* Ska Akc. I | +804 A Ę Pad | A RDE 

Harklowa | | SONDZIE 
Ropita | XIX. „Ropita* Małop. Tow. Naft, V > 406 WODO CZZNCE CSR ZĘ 

: | XXI. - VIII 410 | 

ł i XXII. h R SROCACJNE a Noa BE | ORO | Wede, Bohmko, Minerwa| Minerwa XI. | „Harklowa* Gwar. Naft. V 397 i 3000 | 35 POSZSADNZE 
m» XII a. A VII 376 XK |--30 ko > WRZE 
Ś XIV. Ę VII 327 630 | ROROSE | a= 
» XV. » XII 2 REJ | | Kusy: 
Ż XVI. Ę IX 409 1100 | pogłębia | — RACOSZE 
h XVII. ź X 282 | | 

0 sz ża 
Jaszczew _. | 

| Gaz Sekjc I. XI. Zachodnio Mał. Ska Naft. VII 404 | b zo ode 
| | Jerzów | 

Barbara Pułkownik Boerner] ' „Pionier* Ska Akc. XI 145 | | BECZCE M o" 

Kobylanka a ; 
Swiatło XXIX „Małopolska* (Karpaty) 1X 359 | | | x 

| 

Kobylany PAY | | Reka 
, Berta Desul Sulimirscy IX 266 2000 | nów, | = 

Krościenko Niżne i 
Kronen Arnold 50 „Małopolska* Stć de Potok V 556 — | = — | — 

| » » 51 | Pomóc i VIII 415 | 

Kryg 
Elżbieta II. Dr. Arnold Segal VII 425 | | A 
Piłsudski IL. „Mazowsze* Ska Naft. IX 263 | 
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WIADOMOŚCI BIEZĄCE. 
Posiedzenie Wydziału Krajowego Towarzystwa 

Naftowego odbyło się dnia 20. bm. we Lwowie przy 
udziale reprezentantów wszystkich ugrupowań i waż- 

„Standard Nobel'* opracuje własności benzyn, 
„Polmin** własności nafty, oleju gazowego oraz 
smarów stałych, „Vacuum Oil Co.* — olejów sma- 

niejszych przedsiębiorstw przemysłu naitowego. Na rowych,.„Małopolska* — olejów specjalnych, „Ga- 
porządku dziennym umieszczona została między in- licja'* — asfaltów i parafiny. 
nymi sprawa ataków skierowanych przeciw inż. j. ——00—— 
Brzozowskiemu jako Komisarzowi - Rządowemu 
w. Syndykacie Przemysłu. Naftowego. Po złożeniu 
stosownych deklaracyj przez reprezentantów wszyst- 
kich ugrupowań i zrzeszeń przemysłu powziął Wy- 
dział następującą uchwałę: 

„Wydział Krajowego Towarzystwa Naf- 
towego stwierdza jednogłośnie, .że ataki, 
które pojawiły się w druku przeciwko dzia- 
łalności p. inż. Jana Brzozowskiego, jako 
Komisarza Rządowego w Syndykacie Prze- 
mysłu Naftowego, jako bezpodstawne, nie 
mogły dotknąć jego czci, ani mu w niczem 
ubliżyć, — i że p. Brzozowski w działal- 
ności swojej dążył wyłącznie do konsolidacji 
przemysłu naftowego jako całości''. 

W ten sposób uważać należy sprawę, która 
w ciągu ostatnich tygodni była wielokrotnie przed- 
miotem notatek dziennikarskich za dostatecznie i de- 
finitywnie załatwioną. 

Posiedzenie Podkomisji Sekcji Olejów Mineral- 
nych odbyło się w rafinerji „Polmin'* w Drohobyczu 
dnia 0 maja 1930 r. w sprawie właściwości oleju 
transiormatorowego. W. posiedzeniu wzięli udział 
techniczni kierownicy firm: „Polmin*, „Galicja, 
„Małopolska, „„Vacuum Oil Co.*, „Standard Nobel" - 
i „Gazy ziemne'. W rezultacie konterencji ustalono, że 
należy starać się o wprowadzenie dwóch typów oleju 
transtormatorowego: jednego o punkcie krzepnięcia 
nie wyższym jak — 80C. oraz drugiego o punkcie 
krzepnięcia poniżej — 300C. Jako granicę zawar- 
tości ciał smolistych (liczba zesmolenia) przyjęto 
liczbę zesmolenia do 0.1%, oznaczoną według me- 
tody miemieckiej. Szwajcarską metodę badania jako 
nieodpowiednią odrzucono. 

Jako drugi punkt porządku dziennego rozdzie- 
lono prace nad mormalizacją własności produktów 
nattowych jak następuje: 

Wszechpolski Zjazd hurtowników nafty odbył 
się dnia 1l-go maja b. r. w Warszawie, W wyniku 
obrad postanowiono stworzyć współdzielnię handlo- 
wą produktów naftowych, która w miarę możności 
współpracować będzię z Syndykatem Przemysłu 
Naftowego w celu zwalczania importu natty i ben- 
zyny zagranicznej. 

——00—— 
Kurs kuźniczo-hartowniczy dla kowali kopalnia- 

nych w Borysławiu. Mechaniczna Stacja Doświad- 
czalna Politechniki Lwowskiej i Stowarzyszenie Pol- 
skich Inżynierów Przemysłu Naftowego urządzają 
w: Borysławiu 10-dniowy kurs kuźniczo-hartowniczy 
dla kowali kopalnianych w czasie od 28 maja do 30 
czerwca b. r. 

Program kursu obejmuje: 
.. |. Zarys wiadomości o narzędziach wiertniczych 
I ich zastosowaniu. (4 godz. wykładu); | 

II. Kuźnictwio i hartownictwo z uwzględnieniem 
podstawowych wiadomości z ogólnej technologii 
mechanicznej żelaza (10 godz. wykładu i 9 godzin 
ćwiczeń) ; 

„ II. Podstawowe wiadomości z naukowej orga- 
nizacji i praktyczne zastosowanie jej zasad w pracy 
kowala (2 godz. wykładu). | 

„ Wykłady odbywać się będą w Państwowej Szkole 
Wiertniczej w. Borysławiu, ul. Pańska, od godziny 
17-tej do 19-tej, a ćwiczenia — w kuźni od 16,30 
do 19,30. Kurs przewidziany jest dla 36 uczestników. 

Uczestnikom kursu, którzy wykażą zaintereso- 
wanie treścią wykładów i ćwiczeń, wydane będa 
poświadczenia ukończenia kursu. Opłata za kurs wy- 
nosi zł. 30.— płatnych przy zgłoszeniu. 

Zgłoszenia na kurs przyjmuje sekretarjat Sto- 
warzyszenia Polskich Inżynierów Przemysłu Nafto- 
wego pisemnie albo osobiście, codziennie między 
godz 17-tą a 19-tą. Termin zgłoszeń upływa z dniem 
26. V. 1930. | 

Przywóz produktów. naftowych 'do Polski w I. kwartale 1930. i 1929. 
(w tonnach) oraz wartość przywozu (w zł.). 

Inne Razem 
R PRODUKT Niemcy | Rosja kraje w IL kwartale 1980 | W !- kwartele 1929r. 

- | LAACBEK TE I 5 tonn zł, tonn zł. 

KSP ODORZYBA 0 07 3 64 3 70 29 000 29 19.000 
KK PIEDIEA CZ „ORZEN KT — 51 13 64 16.000 — ZE 
3 || Oleje pędne . . . . . — — 94 94 84.000 94 79.000 
4 || Oleje smarowe . . . . 91 — 598 689 730.000 834 973.000 
5 || Parafina i świece . .. 25 — 46 71 63.000 7 9.060 
Oo WASBLNA CN LAT 04 30 — 17 47 69.000 43 74.000 
4. | OUMMókWwaSy ;0.510.30 7 — > 8 15.000 162 141.000 
SSAPASIATE ON STAYYNI 3%, — 16 49 22.000 55 19.000 
RO. BRZAE SC astra Gi 25 — 51 7553 36.000 94 48.000 

Razem w I. kwartale 1930. 214 115 838 1167 1,064.000 — a 

s Wad A 1929. 408 — 910 AN — 1318 1,362.000 
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Zgłoszeni uczestnicy zbiorą się ma pierwszy 
wykład w środę 28. maja b. r. o godz. 16,45 w Pań- 

stwowej Szkole Wiertniczej, parter sala IV. | 
00 | 

XI. Zjazd Delegatów Związku Zrzeszeń Tech- 
nicznych. Dnia 14 i 15 czerwca b. r. odbędzie się 
XI. Zjazd Delegatów Związku P. Z. T. Program 
i miejsce podamy dodatkowo. Na porądku obrad 
przewidziane są następujące sprawy: © >.> 

1) Sprawozdanie Zarządu Związku P. Z. T. 2) 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 3) Wybory Za- 
rządu. 4) Sprawy FIS'a. 5) Sprawa Słowiańskiego 
Słownika Technicznego. 6) Sprawa Okręgowych 
Rad Gospodarczych. 7) Popularyzacja Wiedzy Tech- 

| nicznej. 8) Sprawa mieszkaniowa. 9) Sprawa węglo- 
wa. 10) Współpraca ze sierami rządzącejmni. 

Na porządku obrad przyszłego Kongresu FIS'a 
projektowanem jest poruszenie spraw: o. 

1) Utworzenie pod egidą FIS'a we wspólnych 
ramach organizacyjnych fachowych ugrupowań 
słowiańskich. | | 2) Współdziałanie i porozumienie przed udziałem 
w Międzynarodowych Kongresach, Zjazdach 

eb 
3) Sprawa Słownika Technicznego; (delegacja pol- 

"ska chce zaproponować szemat przyjęty przez 
Akademję Nauk Technicznych). 

'4) Uchwalenie regulaminów Kongresów i Komisyj. 
5) Sprawozdania. | 

PRZEGLĄD ZAGRANICZNY 
Austryjacki Kartel naftowy zawarty został osta- 

tecznie po długich i ciężkich pertraktacjach. Kartel 
obejmuje narazie benzynę i naltę, a w przyszłości 
rozszerzony ma być także na olej gazowy i oleje 
SMATowe. » | "W. kartelu uczestniczą poszczególne firmy w na- 
stępujących kwotach: | 

Firma Benzyna '% Nafta 9% 
WACOM a 32.0335 1 — 36.000 

SRO SDA " 22.857 22.500 
Austrja (Gallia) . 1.383 1.200 
EredMuko c cż 0 7.383 9.000 
Ewerth © dv. 1.383 7.200 
DAREDZOCE I 4 e 5.482 5.400 
Gao: 3.580 2.700 
Kenneubergurer . 4.000 4.000 
Steaua o0.60,2 4,000 > "4500 

rę -/Montan Union . . 2.797 0 — 
_' Redevendza . . . 2.500 2.000 

100.000 100.000 

Montan Union . . ' _ 2.500 ekskontyny. 3.000 ekskontyng 
Kartel zawarty został na trzy lata, i przedłużony 

prawdopodobnie zostanie na pięć lat. 
—00 | 

| Zastosowanie motorów Diesla w automobiliźmie. 
Wedle wiadomości pochodzących z miarodajnego 
źródła stosować ma znana fabryka samochodów 
Daimler-Benz w przyszłości do samochodów użytko- 

"wych wyłącznie motory Diesla w miejsce stosowa- 
nych dotychczas silników benzynowych. 

Gmina wiedeńska zastosowała tytułem próby 
"do omnibusów osobowych w miejsce 4-ro cylindro- 

wego motoru benzynowego o łącznej pojemności 
5.4 litra, motor Diesla o pojemności 3 litrów. 

Przeprowadzone próby dały następujący re- 
zultat: | Benzyna Diesel 

"Średnia szybkość . . . . « « . . . km/godz. 24.0 26.7 
Zużycie paliwa ..'. . . « : : ++..-3% Htr/km. 8357 02213 
Zużycie paliwa na wolnym biegu . . litr/godz. 2.0 0.75 

czas od ruszenia z miejsca do chwili | 
_ osiągnięcia najwyższej szybkości sekund 19.2 13,4 

najniższa szybkość na najwyższym = 
biegu (elastyczność) . . . . : : km/godz. 8.2 TrA 

5 000 ABA Z | 
Amerykański rynek produktów naftowych w r. 

1930. „„Comittee on Petroleum Fconomics'' szacuje 
zapotrzebowanie produktów naftowych w Stanach 

Benzyny 5,577.000 cyst., Olejów opałowych 
6,635.000 cyst., Innych produktów 1,790.000 cyst. 

W. ostatnim roku wewnętrzne zapotrzebowa- 
nie benzyny w Stanach Zjednoczonych , wynosiło 
4,350.000 cyst., wywieziono 716.000 cystern, razem 
5,066.000 cystern. Przyjmując, iż wzrost spożycia 
wyniesie w roku bieżącym 10%, dochodzimy do 
wymienionej powyżej cytry 5.547.000 cystern ben- 
zyny. Na zaspokojenie popytu potrzeba będzie zatem 
około 12,567.000 cystern ropy do przeróbki, przy- 
czem, co mależy podkreślić, wyzyskanie benzyny . 
w tym roku szacuje się na 50% ropy przeznaczonej 
do przeróbki (wobec 44% w roku 1929). Wydobycie 
ropy w roku zeszłym wynosiło około 13,400.000 
wagonów, importowano 105.000 wagonów, tego- 
roczna zatem produkcja powinna uledz silnemu ogra- 
niczeniu. se. 

-" Aby. móc pogodzić postulat ten z zapotrzebo- 
waniem, musiałaby dzienna produkcja Stanów 
Zjednoczonych w roku bieżącym wynosić dziennie 
33.270 cystern. Oprócz tego należałoby pobierać 
z nagromadzonych zapasów ropy 1.040 wagonów 
dziennie. W połowie kwietnia b. r. produkowały 
dziennie Stany Zjednoczone 34.124 wag., obecnie 
zatem faktyczne wydobycie ropy mie odbiega wiele 
od ustalonej na przyszłość normy produkcji. | i 
"Wobec przewidzianej zwiększonej produkcji 
benzyn, stoją przed krakingiem poważne zadania. 
Z punktu widzenia ideji „konserwacji** i ochrony, 
myśl zwiększenia produkcji benzyny przez krako- 
wanie powitać mależy z uznaniem, z drugiej jednak 
strony zbyt intenzywne krakowanie może pociągnąć 
za sobą nadmiar benzyny, i — w następstwie wzmo- 
żonej przeróbki olejów opałowych — doprowadzić do 
zbyt słabego zaopatrzenia rynku w oleje opałowe. 

Pozatem należy się liczyć w roku bieżącym 
z wzmożonym importem benzyny do Stanów Zjedno- 
czonych. Jak wiadomo, ropa wenezuelska, która 
przedtem odchodziła do Stanów Zjednoczonych 
w: stanie surowym, przerabianą jest obecnie ma wyspie 
Aruba w dużych. rafinerjach na produkty finaine, 
które stąd transportuje się w stale zwiększających 
się ilościach do Stanów. W pierwszej linji chodzi 

tu o benzynę krakową, której przywóz do Stanów 
w roku bieżącym szacują na 156.000 wagonów, t. |. 
na 2.94% ogólnego zapotrzebowania, przewidzianego 

Zjednoczonych na r. 1930 następująco: 
wyd.: Krajowe Towarzystwo Naftowe. 

na r. 1930. 
a "Odp. Redaktor: Inż. Stefan Sulimirski. 

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