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Eksploatacja ropy sprężonym gazem. 
Referat wygłoszony na III. Zjeździe Naftowym w Drohobyczu dnia 12. października 1929, 

Przykładem eksploatacji ropy sprężonym gazem 
(gas lift) jest każdy szyb samoczynny w którym gaz 
o odpowiedniem ciśnieniu dostarczany jest przez 
naturę. 

Produkcja samoczynna trwa tak długo, jak długo 
istnieje różnica ciśnień między złożem a szybem, 
zdolna przy określonych warunkach, podnieść od- 
powiednią ilość ropy na powierzchnię. 
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Rys. 1. Rys. 2. 
Stan przed załączeniem Stan po załączeniu 

sprężonego gazu. 

Weźmy pod uwagę stan w którym ustaje pro- 
dukcja samoczynna wskutek różnicy ciśnień zdążającej 

do zera; zaistnieje wtedy równowaga złoża, wyra- 
zająca się podniesieniem ropy w otworze do 
pewnego poziomu statycznego (static. head. Rys. 1). 
Aby przedłużyć okres samoczynnego produkowania 
możemy dopomóc złożu, między innemi, wyrów- 
nując brak różnicy ciśnień przez wtłaczanie gazu. 
(Rys. 2). Ten ostatni doprowadza się najczęściej 
między rurami wiertniczemi a kolumną rur za- 
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Rys. 3. 

(ky. [Trzy główne typy kierunku eksploatacji spręż. gezem. © 0 Oba 8 

puszczonych do eksploatacji (flow pipe, tubing) (Typ 
3. Rys. 3.). Wydajność przy procesie odwrotnym 
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(Typ. 2. Rys. 3.) jest lepsza, rzadkie jednak są złoża 
dozwalające na użycie tego sposobu. 

W wypadku dopuszczenia gazu sprężonego mię- 
dzy rurami wiertniczemi a kolumną rur eksploata- 
cyjnych, statyczny poziom w rurach wiertniczych 
obniża się, ropa zaś wchodzi do rur eksploata- 
cyjnych. Jeżeli ciśnienie dodatkowe będzie odpo- 
wiednio duże, to obniży poziom ropy aż do dalszego 
wylotu rur, wtedy gaz zacznia ropę znajdującą się 
w mich nasycać, porywać i unosić na powierzchnię. 
Nastąpi wypadek eksploatacji samoczynnej uzyskany 
sposobem sztucznym, tj. właśnie „gas lift" (Rys. 3). 

Jeżeli przyjmiemy, że na skomprymowanie gazu 
V2 

zużyta została praca Wri= (pdv przy zmianie objętości 
V1 

Od v» dO vi. 
jeżeli dalej praca wykonana dla podniesienia 

ropy o c. g. 0.82 do wysokości D równa się 
W» 
Wi 

Pojęcie (QQ jest miarą sprawności wydobycia 
w znaczeniu teoretycznem t. j. ile m gazu przy 
odpowiedniem ciśnieniu zostaje zużyte na 1 kg. 
wydobytej ropy, bez uwzględnienia współczynnika 
sprawności technicznej i strat. Pojęcie to znane jest 
w literaturze pod nazwą współczynnika mośności 
gazu (Gas Lift Faktor). W szybach samoczynnych 
współczynnik ten równa się ilości gazu na 1 kg. 
topy wydobytej (Gas Oil Ratio). 

Rozpoczęcie eksploatacji sprężonym gazem 
uwarunkowane jest pokonaniem oporu, jaki przed- 
stawia słup ropy w przestrzeni między rurami do 
punktu zatopienia rur eksploatacyjnych (A—D. 

W: =D x 0.82 kgm. to musi zajść stosunek Q = 

Fig. 1). Całkowity opór będzie się zmieniał, będzie 
on inny w momencie rozruchu, a inny w czasie 
eksploatacji. Ogólnie da się wyrazić wysokością 
słupa ropy w m. b. wzgl. ciśnieniem w kg/cm?. Ze 
względu na rodzaje oporów wyróżniamy ciśnienie 

"rozruchu (starting, kick-off pressure) i ciśnienie 
pracujące. 

Opór ten będzie różny w wypadku stałego 
poziomu statycznego ropy, gdy zmiennem będzie 
zatopienie rurek eksploat. Pojęcie ostatnie znane 
w literaturze amerykańskiej jako „submergence'*, jest 
bardzo ważnym czynnikiem sprawności i skutecz- 
ności metody „gas lift"; w wypadku obniżania ru- 
rek eksploatacyjnych opór całkowity a tem samem 
i ciśnienie rozruchu będzie rosło. Widocznem jest, 
że zatopienie nie może być dowolne, lecz przy da- 
nym poziomie ropy i ciśnieniu Ściśle określone, 
mogłoby się bowiem zdarzyć w wypadku za dużego 
zanurzenia, że potrzebne ciśnienie rozruchu. byłoby 
większe aniżeli to, na które obliczony jest kompressor. 

Próbowano czasem zanurzać rurki eksploatacyjne 
stopniowo aż do momentu osiągnięcia produkcji 
przy pewnem ciśnieniu użytego gazu. Sposób ten 
jednak nie jest dobry, a manipulacja obniżania rur 
eksploatacyjnych (,„tubingu') przy systemie połączeń 
rozgałęzionych jest utrudniona i niebezpieczna. — 
Z tego względu lepiej jest zaczynać proces eksploa- 
tacji wyższem ciśnieniem rozruchu aniżeli ryzykować 
kilkakrotne obniżenie. 

Praktyka wykazała, że im większe jest zanu- 
rzenie tem lepszy rezultat eksploatacji; pochodzi te 
stąd, że odsłania się wtedy samo złoże piasków 
roponośnych co wobec zmniejszającego się przeciw 
ciśnienia ria złoże, ułatwia dopływ ropy do otworu. 
W tych wypadkach zachodzi jednak częściej zamu 
lenie rurek ekspl. wzgl. zatkanie parafiną. 

Przyjmijmy dla ułatwienia, że ciśnienie złoża 
ześrodkowane jest w pewnym punkcie pokładu pias- 
ków roponośnych i wynosi 40.3 atm. 

Głębokość otworu od tego punktu do wylotu 
na powierzchni = 1333.3 m. 

Ciśnienie gazu pracującego na powierzchni — 
= 17.6 atm. 

Ciśnienie w separatorze równe atmosierycznemu. 
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Średnica rurek ekspl. 2% c. g. ropy równa 

się 0.82. | 
Odległość dalszego końca rurek ekspl. od 

punktu w którym przyjęto ześrodkowanie ciśnie- 
nia złożowego = 33.3 m. 

Przeciwciśnienie w złożu wynosić będzie 
w tym wypadku 2.73 —- (17.6 — 0.14) = 20.19 atm.*) 

Różnica ciśnień między złożem a szybem 
będąca czynnikiem powodującym wypływ ropy wy- 
niesie w tym przykładzie 49.3 — 20.19 = 29.11 atr. 

Utrzymanie przeciwciśnienia na złoże zapobiega 
bezproduktywnemu uchodzeniu gazu, przedłuża okres 
żywotności szybu i powiększa całkowitą produkcję. 
W specjalnych wypadkach n. p. dla powstrzymania 
naporu wody pokładowej, wyrzucania dużych ilości 
piasku przeciwciśnienie bywa z korzyścią stosowane. 

Zwiększenie przeciwciśnienia można wykonać 
przez 

a) zmniejszenie średnicy rurek ekspl., 
b) podniesienie tychże, 
c) użycie korków dławiących, 
d) utrzymanie ciśnienia w separatorze. 

Ten ostatni sposób, jest bardzo korzystny, utrzy- 
mując bowiem w całym biegu pewne ciśnienie, uła- 
twia pracę kompresji. 

Celem rozpoczęcia .eksploatacji sprężonym ga- 
zem koniecznem jest użycie dużego ciśnienia rozruchu. 
W tym celu albo zaopatruje się stację kompresorów 
w specjalną rezerwę wysoko-prężną, albo stosuje 
się inetodę rozkołysania płynu przy użyciu niższego 
ciśnienia (rocking a well). Metoda ta polega na do- 
prowadzeniu skomprymowanego gazu raz do prze- 
strzeni między rurami wiertniczemi a eksploatacyj- 
nemi, raz do tych ostatnich i na wywołaniu kolej- 
nego obniżenia wzgl. podnoszenia się jej poziomu 
ropy raz w jednej raz w drugiej przestrzeni. Proces 
rozkołysania (Rys. 4.) ma przebieg następujący: 
otwieramy zawory A. i B. i F. Poziom ropy w „o* 
obniży się a w rurach eksploatacyjnych podniesie 

*) 0,14 atm. przyjęto jako stratygciśnienia wskutek tarcia 
przy przepływie gazu z powierzchni $do dolnego końca rurek 
ekspl. (Oil Well Blowing). 
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się z „f* do „x1*. Po wywołaniu wahania poziomów 
ropy zamyka się zawory F i B a otwiera D i C, 
wtedy poziom w „tubingu” „t* spada, a w rurach 
zewn. wzniesie się do wysokości „xa. Manipulacja 

0o zbiornika — — Gi - ś 

eksploatacji sprężonym gazem. 
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zaworami powtarza się naprzemian aż do chwili, 
gdy poziom ropy z „o* zniży się do „y* w którym 
ima miejsce nasycenie i porywanie ropy. 

Umożliwienie wykonania tego procesu tłumaczy 
dość dobrze potrzebę połączeń 
w szybie t. zw. „Christmas-Tree', którego opis 
podaję poniżej. 

Całokształt urządzeń przy eksploatacji „gas lift" 
w majogólniejszym zarysie dla wypadku operacji 
gazem mokrym przy półstałem typie urządzeń przed- 
stawiony jest na Rys. 5. na podstawie obserwacyj 
poczynionych w Rumunii. 

Gaz ssany przez kompresor (a) po uprzedniem 
odczyszczeniu w: specjalnych zbiornikach (serubber) 
(b) i ochłodzeniu po 1-szym stopniu kompresji 
w cylindrze chłodniczym (intersooler) (c) i oddaniu 
części skroplonych węglowodorów idzie do cylindra 
wysokoprężnego. Tu uzyskuje ostatecznie ciśnienie 
potrzebne do operacji wydobywczej. Następnie prze- 
chodzi gaz do chłodnicy (d) najczęściej 3% ruro- 
ciągiem — gdzie przez oziębienie traci resztę 
gazolinowych węglowodorów. Gazolinę zbiera się 
w osobnym zbiorniku (e). Na linji doprowadzającej 
gaz skomprymowany do szybów znajduje się aparat 
kontrolny (najczęściej „Wescott* lub „Foxboro*) (1) 
pozwalający obliczyć ilość dostarczanego gazu. 

Przez założoną na ostatniej kolumnie rur wiertni- 
czych głowicę (casing, well head), (g) i przez 
przestrzeń między rurami wiertniczemi a eksploa- 
tacyjnemi dostaje się sprężony gaz na spód otworu 
powodując zemulgowanie zbierającej się tam topy. 

Ta mieszanina ropy i gazu podnosi się rurkami 
ekspl. do ujęcia produkcji na powierzchni, skąd od-- 
gałęzieniem (h) najczęściej 4 idzie do separatora 
(i). Po oddzieleniu ropy w separatorze gaz zdąża 
odgałęzieniem górmem z powrotem do stacji kom- 
pressorów i innych centrów zużycia, pewna część 
gazu odbywa jak widzimy drogę kołową. Na linii 
odprowadzającej gaz z separatora umieszczony jest 
podobnie aparat kontrolny (j) notujący całkowitą 
produkcję gazu. 

Separator jest stale zamknięty ciśnienie, speł- 
tiające rolę „back pressure', jakie obserwowałem 
wi Rumunji wahało się od 1.3 do 3.5 atm. Ropę, 
która się zbiera w dolnej części separatora po 
osiągnięciu pewnego poziomu widocznego w furce 
szklannej zamontowanej ma zewnątrz — odpuszcza 
się co jakiś czas do zbiorników. Do tego celu zasto- 
sowano rówiież specjalae aparaty „Float Valve" 
działające automatycznie, które zresztą z powodu 
częstego psucia się w praktyce się nie przyjęły. 

| Równolegle do przewodów gazowych na prze- 
strzeni pomiędzy kompressorem i chłodnicą biegnie 
rurociąg doprowadzający wodę z wieży chłodniczej 
(k) do chłodzenia motoru, kompressora i gazu po 
kompresji. 

Woda ta spływa następnie do osobnego zbior- 
nika (l) skąd pompa w: tym wypadku antyfugalna 
(m) tłoczy ją z powrotem do wieży chłodniczej. Jak 
widzimy, instalacja dla eksploatacji ropy sprężonym 
gazem składa się zasadniczo: z stacji kompressorów, 
połączeń w szybie dla doprowadzenia gazu i ujęcią 
produkcji, rurek eksploatacyjnych i ich zakończenia, 
separatora i aparatów kontrolnych. 

W. kilku słowach podam zarys ujęcia produkcji 
ropy I gazów, a więc system połączeń stosowany 
wprawdzie dla szybów samoczynnych i dużej 

rozgałęzionych. 

miast głowicy przeciwwybuchowej 

produkcji, przy dużem ciśnieniu złożowem, ale 
z przystosowaniem do przedłużenia produkcji samo- 
czynnej przy użyciu sprężonego gazu. Posłużę się 
tu przykładami wziętemi z kopalń Moreni i Ceptura 
w Rumunji. | 

A Ostatnią kolumnę rur wiertniczych 
zacementowuje się tam zaraz poniżej 

„eee _ granicy „pontic” i „meotic*, poczem 
UI] przewierca się systemem „Rotary*, 

więc przy użyciu płuczki iłowej zagę- 
szczonej barytem, leżące poniżej par- 
tje margli i cały pokład piaskowców 
ropnych, których miąższość wynosi 

|| w Moreni około 20 m. (meotic I.) 

5” rury akspłoat. 

ówózSJE|| 1 ow Ceptura 50 — 60 m. (meotic 1.) 
| i 130 m. (meotic Il.). Schematyczny 

Tharyżon | przekrój przez samo złoże ropne w 
*| Ceptura przedstawia Rys. 6. - 

_Po przewierceniu piasków ropnych 
RA usuwa się z szybu stół rotacyjny i za- 

puszcza do otworu kilkadziesiąt me- 
trów rur t. zw. siatkowych mniejszej 
dymenzji. 

Używane w Rumunji typy rur 
siatkowych odpowiadają znanym u 

Sa nas rurom perierowanym i posiadają 
„pa otwory o średn:'cy kilku do kilkunastu 

mm. w odstępie od 100—200 mm. 
Długość tej kolumny rur perferowa= 

"nych w obrębie piasków ropnych jest 
nieco większa od długości przestrzeni 
niezarurowanej. 

Rh Rury te zapuszcza się na przewo» 
2 dzie wiertniczym przy użyciu łącznika 

z gwintem przeciwnym do gwintu tych 
ostatnich. Po postawieniu kolumny rur 

Schematyczny przekrój NA SpOdZie otworu i skręceniu prze- 
przez samo złoże ropne WOdem uwalnia się go i wyciąga na 

Gi powierzchnię. 
W. niektórych wypadkach w przewidywaniu 

R p = 
403 m. 

zam. wod, 

ropne 

Rowan m, 

nn 
ekspl. srę zonym gozem 

maolec / - psaskt 

perfjo * 

5 RYS 6. 

wysokich ciśnień łączy się poszczególne kolumny . 
rur wiertniczych pomiędzy sobą. W tym celu do 
ostatniej rury przykręca się sztuciec o odmierzonej 
długości z nakręconemi podwójnemi kołnierzami; taki 
sam kołnierz nakręca się również na poprzedniej 
kolumnie, poczem łączy się je Śrubami. Ten spo: 
sób połączeń oddaje tam dobre usługi i jest może 
praktyczniejszy od t. zw. głowic rurowych specjalnej 
konstrukcji. | w | ! 

Po zapuszczeniu rur perferowanych na wylot ruf 
wiertniczych, wkręca się głowicę. (Rys. 7. a). Gło: 
wica ta zakończona specjalną kresą dla połączenia 
z „tubingiem** posiada odgałęzienia dla doprowa: 
dzenia gazu skomprymowanego, (b) i drugie do 
manometru, mierzącego ciśnienie między rurami (Cc). 
W tym stanie rzeczy ustawia się na rusztowaniu płytę 
z klinami do zapuszczania „tubingu'. M/ momencie 
zapuszczania „tubingu'* dalsze części „„Christmastree” 
więc dwa zawory suwakowe przystosowane do „ste- 
rowania' z poza szybu z czworakiem sta!lowym za- 

pośrodku są 
skręcone i przygotowane. Wszystkie części składowe 
„Christmastree'* są próbowane na wysokie ciśnienie 
dla Moreni do 200 atm., dla Ceptura do 70 atm. 

Osobno na rusztowaniu przygotowany jest 
kompletnie skręcony agregat połączeń z dwoma 
odnogami odpływowemi dla produkcji i korkami © 

s; 
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dławiącemi. Dalej mamy separa'or. sprawdzany na 
przeciwciśnienie i trządzenie do „agiacii* repy przez 
tłokowanie czy łyżkowanie. „Tubing' 5, 4, 3, wzęl. 
2vys'* zapuszcza się tak, by koniec jego wchodził 
na kilka do kilkunastu metrów w rury perferowane. 
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Rys. 7. 

* »Christmas Tree« Moreni R. 4. 

Obniżanie tęgoż prawie do spodu przy przejściu na 
„gas lift" mie zawsze ma miejsce. 

Po zapuszczeniu „tubingu' skręca się dalsze 
Części „„Christmastree', nad górny zawór suwakowy 
daje się zaś sztuciec z kotwicami dla połączenia dwóch 
Iur 6'. (e). Rury te służą dla pomieszczenia tłoka 
Względnie skrobacza paratiny. Górną częścią rury 
odprowadza się ropę osobnem odgałęzieniem w wy- 
padku tłokowania. 

„Tłoki 5, 4, 3, 2, 9, o nieco innym kształcie 
gum niż nasze z wentylami kulkowemi mają obciąż- 
nik w dolnej części i są bez nożyc. | 

Z czworaka odprowadza się produkcję odgałę- 
zieniem 4'. Drugie odgałęzienie 4% zredukowane 
ną 2 służy dla doprowadzenia gazu skomprymo- 
wanego do „tubingu'. Korki dławiące mają prze- 
kroje 5 do 40 mm. Mają one za zadanie przez 

stworzenie przeciwciśnienia uregulować wypływ ropy 
I gazu i powstrzymać wyrzucanie nadmiernej ilości 

| 

8! 

Rys. 8. 

Połączeęnie z korbami dławiącemi R. A. 

piasku. Dla umożliwienia wymian korka istnieje 
drugie odgałęzienie. Częstość wymiany korków jest 
zależią od wahań produkcji, wzrostu procentu 
piasku, nadmiernego wzrostu ciśnienia i stopńia 
zużycia. => z 

Odgałęzienia odprowadzające ropę zaopatrzone 
są w manometry do mierzenia ciśnienia w górnej 
części „tubingu* T., w termometry do mierzenia 
temperatury i w odpusty dla kontrolowania za-. 
wartości piasku. | S3 A 

Rozgałęzienie z korkami dławiącemi, wykony- 
wane pod kątem prostym, zajmuje stosunkowo dużo 
miejsca i bywa umieszczane częstokroć w osobnej 
budce, znajdującej się kilka metrów od szybu. W tej 
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budce, celem ułatwienia wykonywania kontroli: 
przebiegu produkcji, ześrodkowane są aparaty kon- 
trolne, więc często miernik rejestrujący ,„Westcot- 
te'a', manometr dla mierzenia ciśnienia („T x CV), 
manometr dla mierzenia ciśnienia i odpusty dla 

Zeszyt 11 

sprawdzania zawartości piasku, zanieczyszczenia iłem 
i barytem. Rys. 8. przedstawia rozgałęzienia z kor- 
kami dla dławiącemi dla szybu N. N. Twa. R. A. 
Moreni. | 

| (CG. d. n.) i 

Inż. |. .EHRLICH 1 inż. Dr. A. SZAYNA:. 
% 

'Kraking pozostałości borysławskiej 
w atmosferze wodoru. 

- __ (Laboratorjum Technologji Nafty Politechniki Lwowskiej). 

JDoycnczasowe próby krakingu materjałów nafto- 
wych polskich, pod wysokiem ciśnieniem wodoru 

przeprowadzano na oleju gazowym borysławskim 1) 
i asfalcie?). Rozszerzenie tych badań na inne pro- 
dukty naftowe, a w szczególności na lekkie pozo- 
stałości z ropy borysławskiej, wydawało się nam 
z wielu powodów interesującem i dlatego skorzysta- 
liśmy z prowadzonych w tutejszem laboratorjum prac 
analitycznych, by na produkcie znanego pochodze- 

nia przeprowadzić reakcję równoczesnego rozkładu 
i uwodomienia. Chodziło przytem o stwierdzenie, 
o ile uda się podnieść wydatek benzyn — bez 
użycia katalizatorów — przez kilkakrotne powtarza- 
nie uwodommienia, po każdorazowem oddestylowaniu 
lekkich składników z produktu reakcji. Wreszcie 
interesowało nas stwierdzenie wydatków procento- 
wych benzyny w poszczególnych fazach procesu, 
określenie jej jakości, jakoteż własności frakcyj 
cięższych. | | 

Kraking wykonano w autoklawie stalowym, 
(Andreas Hofer — Miilheim — Ruhr.) pojemności 
3 litrów, obracającym się wi osi poziomej. Autoklaw 
ten ogrzewany gazem, zaopatrzony był w mano- 
metr, pyrometr elektryczny 1 kurek do wpuszczenia 
i wypuszczenia gazów. Uszczelnienie stanowił pier- 
ścień miedziany. 33 | 

Materjałem wyjściowym była około 70%-owa 
pozostałość borysławska, otrzymana przez oddysty- 
lowanie z ropy z szybu „„Petain I.'* w Mraźnicy 
(firma „,Limanowa') frakcyj lekkich do 2200. Po- 
zostałość ta miała własności następujące: 

Dios 0025. 0/9001 
"Wiskoza BROF >. "2. 259 

ZapalioŚć aż Pa (TZD. 
Stygność | . - 269 

Analiza elementarna tejże pozostałości wyka- 
zała mastępujący skład: C = 86.39%, Fl = 12.46%, 
S = 0.35 %. | 

Pozostałość tę poddaliśmy w: czterech porcjach 
krakingowi w atmosierze wodoru. (Tabl. I.) 

Gęstość gazów po reakcji w odniesieniu do po- 
wietrza, mierzona aparatem Śchillinga, wynosi około 
0.4, a wodoru 0.1. Gazy te nie zawierają gazoliny, 
gdyż absorbcja węglem aktywnym dała rezultat 

negatywny. i e 
_") A. Szayna, Przemysł Chemiczny 1927 str. 462 ; Annales. 

des Combust. Liquid. 1927 str. 923. 
| *) Bądzyński i Smołeński, Przemysł Chem. 1928 str. 117. 

Tabl. I. Warunki krakingu pozostałości borysławskiej. 

'L. p. doświadczenia 1 >. god 

Początkowe ciśnienie He: w atm. .| 90 89 | -96 98 
Ciśnienie wzrasta maks. do atm. . | 228 | 222 | 235 | 245 
GISMUETIE po teakcji wy 0 0 „Ji 60 50:PS00 48 
RÓŻNICA GISUIER R, GOD A 30 34 46 50 

Temperatura reakcji "| 4420] 4500] 4470| 4520 
Gzaś w Mii temp. reakcji. „*. „1.220 1 230 | 320) 290 
Użyto oleju do reakcji w gr. . .| 569 | 803 | 752 | 748 
Otrzymano oleju z reakcji w "ję .| 896 | 90%3 , 904 | 855 
Straty, gazy i koks w % .-. . .|| 10/4 9*7 96 | 145 

Płyn otrzymany z reakcji poddano dystylacji 
z trzykulkowym deflegmatorem Glińskiego do 1800: 

Tabl. II. Wydatki. 

Lep. doświadczenia || 2 5 4 

0 benzyny / na olej poddan. destyl.| 269 | 255 | 302 | 374 
do 1800 s w upIeFWÓly „/.||24b| 2350-1263 | 520 

BOO DONZYNYC CES KA > 0721 | 0*716 | 07714) 0713 
0 pozostał. | na olej poddan. destyl.| 67*3 | 697 | 645 , 565 
wyżej 180% | „, „ pierwotny . .| 603 | 629 | 584 | 483 
BI) POZOSUKOŚCI. ZAsrug i w 0'889 | 0'889 | 0'893 | 0'907 

07, strat fnaolej poddan. destyl.| 58 48 033 6'1 
destylacyj.| „ -„ pierwotny . .| 52 43 4:8 51 

Charakterystyczną jest próba czwarta, gdzie przy 
stosowaniu ciśnienia początkowego ok. 100 atmosier 
i przy największej absorbcji wodoru, na co wska- 
zuje spadek ciśnienia po reakcji, (o '50 atm.), 
otrzymano największą wydajność benzyn, t. j. 32% 
na materjał wyjściowy. Powodem tego zjawiska jest 
niewątpliwie użycie wysokiego ciśnienia początko- 
wego wodoru, które powoduje wysokie ciśnienie 
(245 atm.) w ciągu reakcji. Ten pomyślny rezultat 
osłabiają stosunkowo wysokie straty na materjale, 
bo dochodzące do 14.5%. Analogiczne wyniki otrzy- 
mywali Ipatiew, Orłow i Bielopolskij!) przy ber- 
ginizacji mazutu z parafinowej ropy groźnieńskiej. 
Przy temperaturze reakcji 440—4500, ciśnieniu po- 
czątkowem 100 atm., końcowem 255 atm., dostawali 
32% benzyn i 17% strat. 

Średnio otrzymano benzyny 26.6% a po- 
zostałości 57.4%%. Tę pozostałość powyżej 1809 
poddano poraz wtóry krakingów w atmosferze. 
wodoru. i (BAR : 

*) Ipatjew, Brennstoff. Chemie 1929 str. 346 

wake WAM ; 
M GÓG, 

dep ya 
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Tabl. III. Kraking pozostałości krakowanej. ulegają przedewszystkiem wysoko-drobinowe węglo- 
| wodory parafinowe. 

Po OWIARCZEA - | 6 Tabl. V. Wydatki benzyn z operacyj 1—8. 
| ć ©34 e | | Początkowe ciśnienie H» w atm. . 95 | 93 = E |P. krzep. Dis? 

Ciśnienie wzrasta maksym. do atm. 232 228 SB r 
Ciśnienie po reakcji . . . . . . . 70 65 Za pozostałości 
Różnica CISNIEŃG) aS 000, 25 | 28 ! 
Temperatura reakcji . . . . .. . 430?” — 4460 | 4250 — 4400 ATE | RDA 
Czas w minut. temp. reakcji . . . 265 375 Materjał wyjściowy | | 
Użyto oleju do reakcji w gr.. . . 759 789 _-__ (pozost. borysł) | __ |Poz. borysł. -|- 260 | 09010 
Otrzymano oleju z reakcji w %.. . 98/0 | 96'8 Przeciętna /Poz. po serji | | 
Straty, gazy i KOKS W w „30m i 20 32 _. doświadczeń 1—4 266, |. u >4 +- 2:50 | 0'9070 
6 BanĘ na olej poddan, dystyl. 170 16:6 Przeciętna PÓŹ: pó: SENIĄ Si 024 208 0% 
b ocńsyo) | „ „ krakowanyl-raz| 167 | 161 doświadczeń 5—6 | 964 | (5—6 |—-12%0 | 09105 

+-s "pierwotny <ć.. 96 | 92 Proaniatuy ESZO 6 lean ppl RPA 
Dr) .Denzyny ow: PROST 0*730 0,733 RH Poz. po serji |-— 18/00, 
> na olej poddan.dystyl.| _ 81% 811 doświadczeń T—8 | 738 | __7—8__ | płynna | 0,9208 
ło RCR „ „ krakowany 1-raz 794 786 | | | 
AZ sog! pierwotny = 456 452 Suma: . .| 433%, | | 

Dis „DozoStałośći Fu 26 33 o a „ „0910 0'911 
0, strat. (na olej poddany dystyl. 20 | 22 RAZA 

dystylich. |. »_pPIETWOlNY 6 x 1'1 | 13 Własności benzyny. 

| | Ciężar gatunkowy całej benzyny, otrzymanej 
W tej serji doświadczeń otrzymano Średnio: PTZ€Z zmieszanie benzyn z poszczególnych doświad- 

czeń, wynosi 0.723/15 0. 
/o benzyny (na olej krakowany 1-raz . . . . 16/4 | 

do 1809 „.» pierwotny (pozost. borysł.) 94 W dystylacji Englera przechodzi: 
„„.J na olej krakowany: l-raz . . 790 Począt, dystyl. 270/34 | do 1000. 38 cc | do 1700 875cc 

%/, pozostałości pierwotny 45/4 GOŻAOOGA ZECCEĄC A10OP ATA O GE ATBUO "OTS 
> , IE ę : A „1500 30 5 | 1200 JO | -MCĄGDO 935: 

Pozostałość tę znów poddano krakingowi. „ 600 BH s+r|- w 1300506950 ,07--7-2080: > 08503 
5-900 TOSZE A KA00 115., „2400 koniec 
» 800 25 2) | y 1500 7185 dest lacji 

. z_© , . , » y ] 

Tabl. IV. Kraking pozostałości dwukrotnie 12900 x308: zc) +, 1000-1835 -4-1FStrat 206, 
krakowanej. Benzynę tę podzielono na frakcje, rektyfikując je 

z kolumną 5-kulkową Le Bell—Henningera. 
L. p. doświadczenia TSA 8 | IORODOS Sy 

| Tabl. VI. Rektyfikacja i własności benzyny. 
Początkowe ciśnienie H» w atm. . 98 95 Skład chem czny BR ar 
Ciśnienie wzrasta maksymal. do atm, 246 233 she TO EBSJ4RP> 
Ciśnienie po reakcji . -.”, . ... 72 65 Granica % |Dmo ln 2005 |» ią PRZE AZ DCY 
Różnica Ciśnień 40.088 i w. 26 30 wrzenia D |>=S| 825 Bz2) 42 E | 5 a 
Temperatura reakcji . -.. . . . . 440? — 450" | 4350 — 4560 W: JWsAJO "|2-B"O aS 
Czas w minut. temp. reakcji . . , 290 510 a SDE: RożikoB rwa mka 
Użyto oleju do reakcji w gr.. . . 561 615 
Otrzymano oleju z reakcji w *%, . . 98'4 91'9 pocz.— 800 | 23*96 | 0':6544 1:3723/95 | 35) 1:5) 61:50) — 
Straty, gazy i koks w ,, . . . . 16 81 800 — 1000 | 12:32 |0'7054| 1*3973| 935) 2'5| 4 | 6160) — 0 b na olej poddan.dystyl. 14'1 19'9 1000 — 1200 | 15:51 | 0:7268| 1:4085/92 | 3 |5 | 61:30 (07490 

lo, 480 |» »„ krakow.2-krotn] 139 184 1200 — 1350 | 15:81 | 0:7465 1:4192| 895) 3 | 7:5) 61-50 (07610 
> » »„ pierwotny ,.. 63 82 1350 — 1500 | 9:93 |07600| 1:4264|87 | 3 110 | 63:50 [07714 

ars) DENZYNY OG PO ( ZEEŃ 0'729 0729 1500 — 1650 | 7:56 | 0*7740| 1*4333|84 | 2 |14 | 65:80 (0*7809 
0/, pozostał, (a olej poddan.dystyl.| 832 76%6 Pozost. > 1650 | 13:10 | 0:8031| 1:4507 — | — | — | — | — 
SIE 180 | » » krakow.2-krotn.| 819 704 SUWAŁS 3 WGN GSC DA ZZE ZA a 
St a|». „oDIEMWÓMY W | 372 319 AS Dy A : Dis? pozostałości ; 4 06.055. . 0:926 0931 Tabl. VI. a. Rektyfikacja i własności benzyny 

fo strat (na olej poddany dystyl, zł 35 naturalnej z szybu „Petain I.* 
dystylacyj.|„, „ pierwotny . . 12 1'4 ! 

Skład chemiczny Punkt 
7 li Świ Ą Ho -Ś lo: ; ; anilinowy 23W, "TEj. SETJI COŚWIALCZEŃ otrzymano ak Granice 0, Da ss > _| 5. |poabsorb. 

o b do 18001 72 olej krakowany 2-krotnie 16'1 wrzenia mo | > 5 5* cji aroma- 
0 CUZYyny do SJABPE DIETWOŻNY > 05000 s ż s _ | tycznych 

oj „.. | na olej krakowany 2-krotnie . 76'1 Rat. 
© pozostałości „ » pierwotny. . . . . 345 | Benzyn pierwotna | —. | 07593 | 845| 1 14:5 | 62:50 

pocz.— 950 8:7 | 0:7098 Ę 1 o 57:50 
W | nzy. oólnych eracy| 950 — 1200 | 26:8 | 0'7423 | 8 1 58:20 podaje” (Tabi Vy % poszczególnych operacyj | a — 1500 | 369 | 07671 | 825| i 165 | 6420 
] ;:V..) 1500 — 1800 | 223 | 07834 | 805 | 15 | 18 68-30 
Jak widzimy wydatki benzyn, początkowo bar- AAC SEI Sl kobe Pio = m 

dzo wysokie maleją przy powtarzaniu krakowania, YA " SZ PZA * 
równolegle ze zmniejszeniem spadku ciśnień (przed 
' PO reakcji), przyczem równocześnie zwiększa się „. Benzyny te różnią się od odpowiednich frakcyj 
Ciężar gatunkowy pozostałości, i obniża jej punkt naturalnych z ropy szybu „Petain I.*. Dla porów- 

tzepnięcia. Te fakta wskazują na to, że rozkładowi nania przytoczono ciężar gatunkowy, skład che- 
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miczny i p. aniliaowy po usunięciu aromatycznych 
i nienasyconych węglowodorów z frakcyj naturalnych. 

Wszystkie frakcje do 1650 zmieszane razem 
DG = 07/18 

mają węglowodorów masyconych 92%, nienasyco- 
nych 3%, a aromatycznych 5% 1). Punkt anilinowy 
po absorbcji aromatycznych wynosi 61.89. 

W dystylacji Englera przechodzi: 
począt. dystyl 30/40 | do 900 365cc | do 1400 87 ce 

do 500 FEC 00 4DPO | AMB. 00057 
„ 600 Ko, AEEEOOC" 1060502 2, A1OUE SIO, 
A WDALSRE 2120090505 MO "KOniEC 
„ 800 "TAE 15 £300 TOŻ destylacji 

| | Strat 0'8 cc 

Własności pozostałości końcowej. 
Pozostałość ta (trzykrotnie krakowana) stanowi 

średnio 34.5%0 materjału wyjściowego i ma nastę- 
pujące własności: 
D150= 0.929, zapalność = 739, stygność = — 189 płynna. 

Jak wynika z poniżej umieszczonej tabeli, pozo- 
stałość ta zawiera jeszcze nieznaczne ilości parafiny. 
Widzimy z tego, że mimo kilkakrotnego krakowania, 
nie cała parafina ulega rozkładowi, z drugiej jednak 
strony spadek temperatury stygnięcia pozostałości 
po poszczególnych operacjach wykazuje, że właśnie 
wysoko drobinowe węglowodory parafinowe łatwo 
się rozkładają. 

W dystylacji z parą wodną rozdzieliliśmy tę 
pozostałość na szereg frakcyj o następujących włas- 
nościach : | 

Tabl. VII. Własności frakcyj olejowych. 

L.p aka 06 | Du” |- Wiskoza Uwagi Stygtiość 

W dystylac. Englera | 1 10'3 | 0:825 
2 10':4 | 0847 te 4 frakcje przecho- 
3 105 | 0:862 dzą całkowicie w 
4 1077 | 0:879 Ę granicach 1400-3007 | 

Ę Ń W OSRA Wiskozy Oznaczono 5 102 |0:899| 134 20% 13% płynna w aparacie Vogel-0ssak 
0 

6 | 1140 | 0927) 1605bqo | — 850 | 024%, parafiny 
„zaa EO 400% parafiny o. p. 7 | 125 | 0979 L65|5po | + 60 (asem |. 

8 suki o vod -+-16*50 
AStaty 103 13.1 Krimer-$arnow 54:50 
Stratyj 68 i 

'_ Jak już wyżej zaznaczono ta pozostałość końcowa. 
różni się od pozostałości borysławskiej małą zawar- 
tością parafiny i obecnością mało smarnych węglo- 
wodorów o znacznym ciężarze gatunkowym. 

Przy badaniu wód dystylacyjnych, otrzymanych 
z dystylacjj z parą wodną pozostałości końcowej, 
stwierdzono vbecność fenoli, których występowanie 
w. produktach naftowych w ostatnich latach, w tu- 
tejszem laboratorjum udało się stwierdzić. Natomiast 
nie stwierdziliśmy w badanych produktach obecności 
naftalinu. | 
__ Następnie poddano ponownemu krakingowi frak- 

_cje olejowe od 1—7 z tabl. VII. i otrzymano jeszcze 
pewną ilość benzyny, co podaje tabl. VIII. 

1) Analizę chemiczną benzyn przeprowadzono w kolbce 
Bóttcher-Kramera. Węglowodory nienasycone oznaczono przez 
absorbcję dwukrotuą objętością H»SO: 860%/,-0wego, aromatyczne 
kwasem 100%%-0wym, a nasycone obliczono z różnicy. 

Tabl. VIII. Kraking materjału wtórnego (frakcyj 
1—7 z tabi. VIL). 

Zmięszane |Zmięszane fr. 5-7] 
fr. 1—4 dis | i pozost. z dośw. 

ks: p. doświadczenia tej miesza= | 9. (ls tej mie- 

niny 0.852 | szaniny 6 907. 
9. 10. 

Początkowe ciśnienie H» w atm. . 90 87 
Ciśnienie wzrasta maksym. do atm. 243 218 
Giómienie po reakch „ . . 1.50%, 80 55 
Temperatura reakcji . . . . . . . 4300 — 4500 | 4350 = 4400 
Czas w minut. temp. reakcji . . . 260 280 
Użyto oleju do reakcji w gr.. . . 313 461 
Otrzymano oleju z reakcji w *j 87'86 93'32 
Straty, gazy i koks w % . . : . 1214 dk 
o na olej poddany dystyl. 17:62 '48 
jo POL „ „ Krakow. 3-krotn. 15:48 7'92 

5 wę. Bierwolnycs wie 5'34 2'74 
pn DEBZYWY SOO a OJJ zŁ OTz2 0'748 

j sty *67 90'19 0, pozostał. na olej poddany dystyl. 796 

» »„ pierwotny 24:17 29'07 
HRT POZOSTAŁOŚCI a 0 WA 0872 0':915 

| % strat na olej poddany dystyl. 0:88 1'09 
dystylącyjn.| „ „ pierwotny 0:26 0:35 

W tej serji doświadczeń otrzymano średnio: 
na olej krakowany 8-krotnie 11*7 

[o benzyny do 180” PASCRY RAR RER a 
oj, pozostałości | na olej krakowany 3-krotnie 77*08 
wyżej 180? pierwotny . „2022 

Z krakowania według tablicy VHI. otrzymano 
jeszcze dodatkowo 4.1% benzyny, czyli sumarycznie 

» » 

5, ”» 

otrzymano 43'39/, -- 4'19/, == 474%, benzyny. 
Własności bsazyny (z materjału wtórnego) 
Ciężar gatunkowy benzyny surowej otrzymanej 

z materjału wtórnego wynosi D1s” = 07689. 
Benzynę tę podziełono na frakcje, rektytikując 

ja z trzykulkowym deflegmatorem Glińskiego. 

Tabl. IX. Rektyfikacja i własności benzyny 
(z materjału wtórnego) 

_w' toku tej pracy. 

Granice | 0 74 SA | wrzenia lo Duc Up 

pocz — 800 _8'89 0'6657 1'3791 
800 — 1000 - T'24 | 0'7034 1'3972 

| 1000 — 1200 13:77 0 7327 1:4111 
1 1200 — 13850 , 6'22 07559 | 1'4241 
| 1350 — 1500 13'03 0'7761 1'4345 
1. 1500 — 1800 28'88 0'8020 1'4486 

Pozost. wyżej 1800 | 1911 0:8375 1'4684 
Straty 2'86 i 

Wszystkie frakcje do 1800 zmieszane razem mają 
Drs9 = 07586, węglowodorów nasyconych 78*/ę 
nienasyconych 5%, aromatycznych 17%. Punkt ani- 
linowy po absorbcji aromatycznych wynosi 59.4". 
Własności pozostałości końcowej (z krakingu ma- 

wsz terjału wtórnego) | | 
Pozostałość ta ma następujące własności: 

Dis = 0'915, wiskoza == 1'28/E0200, zapalność = 729, 
stygność = — 18” płynna. | 

JWP. Profesorowi Dr. St. Pilato wi serdecznie 
dziękujemy za cenne uwagi i rady udzielone nam 



Zeszyt it „PRZEM YSŁ NAFPFILOWY* Str, 271 

Streszczenie. 
Trzykrotny kraking pod wysokiem ciśnieniem 

wodoru. pozostałości borysławskiej z szybu „Petain 
I." (firmy: „Limanowa w Mraźnicy) dał średnio 
43.3% benzyny o cięż. gatunkowym 0.723/150 i koń- 
cowym punkcie wrzenia 2100, oraz 34. 30/0 pozosta- 
łości o cięż. gat. 0.020/150, 

Poddana ponownemu krakingowi rozfrakcjonowana 
pozostałość koficowa, dała jeszcze średnio 4.1% ben- 
zyny SĘ od poprzedniej). KA benzyny 

wzrosła więc sumarycznie do 47.40, zaś wydajność 
pozostałości obniżyła się do 26.22%. Wyższa tem- 
peratura lub przedłużenie czasu reakcji wpływają na 
zwiększenie wydatku benzyny. 

Poszczególne irakcje benzynowe są lżejsze niż 
odpowiednie frakcje naturalne z ropy tego samego 
szybu, dystylujące w tych samych granicach. Pozo- 
stałość zawiera mało parafiny i posiada frakcje o wy- 
sokim ciężarze gatunkowym i stosunkowo niewiel- 
kiej smarności. 

SEKCJA NAUKOWEJ ORGANIZACJ! 

STOW. POL. INŻYNIERÓW 
PRZEM. NAFT. w BORYSŁAWIU 

i 

Racjonalizacja i normalizacja żurawia 
POOR DOWaneGo lINowo- -żerdziowego. 

a> MII, : 
., Kosztorysy istniejących żurawi. 

Wi celu umożliwienia porównania kosztów bu- 
dowy istniejących żurawi z kosztami budowy żu- 
rąwia o układzie normalnym — musieliśmy przyjąć 
pewne zasady, umożliwiające to porównanie: 
a) nie porównujemy rzeczywistych wydatków po- 

szczególnych firm, bo te są nam niedostępne; 
b) nie uwzględniamy plantażu, budowy dróg, szy- 

bików i innych robót ziemnych, jakkolwiek 
rozmieszczenie ramp zależnie od układu wpły- 

_ wa nieco na koszty plantażu (najmniejsze mogą 
być przy typie czysto pensylwańskim); 

©) przyjmujemy we wszystkich wypadkach koszty 
_" nowych urządzeń, jakkolwiek posiadanie sta- 

rych nadających się do użytku decydować może 

(Ciąg dalszy). 

łyżkowy, przy napędzie elektrycznym zakła- 
damy, że stawiamy wyciąg od początku, 

Tablice nasze zostały ułożone na podstawie 
kosztów: ! A) części budowlanej; 

B) części żurawia; | 
C) pasów i lin manilowych bez li wiertniczych, 

łyżkowych, i t. p.; 
D) napędu a) maszyną parową z 1 kotłem, 

b) motorem elektrycznym; 
E) wyciąg a) parowy z dodaniem 1 kotła, 

b) elektryczny z kotłownią o jednym 
kotle dla ogrzewania. 

Koszty inwestycyjne. 
A. Urządzenie do napędu parowego. 
1. Maszyna parowa z fundamentem i urządzeniem 

ź t do TeWETEOWAMA „<uwoovo io es ad Zł. 7.700:— 
W poszczególny ch wypadkach o wyborze tego 2 Kotłownia ma: koły: 88a: «4303 8.2505 
lub innego typu; BKOUYANMNMOŻNO""" 0 na r» „ 42.000:— 

d) przyjmujemy, że ciężar i cena urządzeń takich instalacja kotłowni . . . « « 1 1 « «1 « . » ES 
samych lub bardzo podobnych w poszcze- 3 Wyciąg parowy: RRS NA USZRKR O 
gólnych typach są te same, t. zn. jakby były budynek 49 m3 xS7Zh o. .0000%1 A RBlO- 

_ wykonywane przez tego samego przedsiębiorcę; fundament 40 m? x 67 zł. . . . . . . . . 1» 2.680— e) nie uwzględniamy oświetlenia, rurociągów koryto linowe 38 mb. ah AOR» oh » AE 
i t« p. robót dodatkowych, wchodzących w, | Wima a RD RA | aRA Loox ao 
skład każdej instalacji; 4. RUróciągi DATOWE 000 Pi OPR RS NA ? nah 

f) przy A parowym. uwzględniamy bęben razem ,. . . . „_101.880— 
KosztorySs żurawi. 

PODSCHMĄATERLAŁÓW 
Nafta | Galic. | NaftaB» Limanowa Bitków | Karpaty | Standard | Glin. | Premier 
baj cB zj KB Yes) "d/2a 1/8 11/1 I/2 U/3 

Drzewa miękk. w m? 160 150 160 160 160 130 110 140 120 

dębiny w m?) . . . . . 4,5 3,5 4,5 35-35 3,5 35% 40 6 
BEIONA WSUS rz > 80) — 120 —. 56 40 45 46 
blachy wkSo 2 ut, 1.300 1.000 1.300 2,500 1.300 1.000 900 750 1.200 
gwoździ w kg. $, 600 560 500 750 600 560 560 500 600 

Koszty: OWsZł 

Część budowl. OROCINIA 24.000 28.000 24.000 34.000 25.000 28.000 23.000 24.000 22.000 
Żiiżw SR OPADA NALŃ 33.000 36.000 33.000 36.000 33.000 24.000 38.000 36.000 | 42.000 
PASY PORA, „3. .3 5.870 8.150 7.100 5.000 4.860 2.440 5.000 2.800 3.200 
przystawkaćw + .,.».1 i 15.000 | 
wyc. lin. z rurami R | 31.000 > 

MS ZCASZAG 62.870 12.150 79.000 | 75.000 62.860 85.440 66.000 62.800 | 67.200 
dodatki przys bębia kanad. . 5 52 Z UZ -oc2Uh. 9.900 
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B.Urządzenie donapędu elektrycznego. i 
E-Budynek 88 mx 950ZB 20,7 z a00i0 ap rand c18.8B0i= 
. fundament 80m x 67 zł... . . . «.. . . „ 5.850:— 

2. Kómpletna część elektr. z przełącznikiem i przewo- Ę, 
dami, transport, montaże i przystawka zębata „ 56.400*— 

3. Część mechaniczna z urządz. do rewers. i montaż. „- 32'000*— 
KOLYKOPNIOWE W 09M mo zo o za = „sa ZZOCE 

4. Kotłownia o 1 kotle do pompy: ropnej i budy- i 
AS JCK Z/SIN2% 0BAZK GEO PE RE LÓ ao ogra ALOUW 

BA RSMUSP ŻY <zPOROE CA COWONRA BE RDZA „ 10.000*— 
instalacja kotłowni wraz z zbiornikiem . „6 0.2060 

REAZOM OLI 
Różnica między kosztami urządzenia do popędu parowego, 

a elektrycznego wynosi Zł. 17.710*— na korzyść parowego. 

VIII. 
Racjonalizacja przeniesień dla 

żurawia normalnego. 
Przystępując do normalizacji przeniesień dla 

naszego rygu wzorcowego, postawiliśmy ma pierw- 
szem miejscu jego racjonalność, a więc sprawność 
poszczególnych jego urządzeń. | 
Ponieważ dużą część czasu, potrzebną do odwier- 
cenie szybu pochłaniają czynności uboczne, a w pier- 
wszym rzędzie łyżkowanie 'i wyciąganie Świdra, 
przeto wyłoniła się konieczna potrzeba skrócenia 
zużycia czasu na te czynności przez zwiększenie chy- 
żości wyciągania łyżki i świdra. Ponieważ pręd- 
kość wyciągania jest ograniczona względami bez- 
pieczeństwa, ustalamy ją, jako maksymalną dla wy- 
ciągania Świdra ma. | | 

| PY" 0 MSC: 
Popęd elektryczny. 

Obliczając moc motoru, stawiamy dwa żądania: 
1) by moc silnika wystarczyła do utłokowania 

119.5900— 

JON e eh - . gdzie 

Q — ciężar ładunku ropy, . 5 
R — siła tarcia gumy o Ściany rur = 7/5 kg, 
v — chyżość tłoka początkowa, d 

q = dzielność urządzenia (= 0,87). 
Zapotrzebowanie mocy (dla warunku 2.) 

POK > 
— ciężar wyciąganego warsztatu wiertn., 
— chyżość początkowa śŚwidra, 
— stopień wykorzystania mocy, . 
— dzielmość urządzenia (= 0,87). 

Moc motoru obliczymy według warunku 2.), 
a następnie sprawdzimy, czy uczyni zadość warun- 
kowi 1.). | i 

Bierzemy pod uwagę szyb o głębokości 1500 m, 

NŻ , gdzie. „Ę 

Z Xx <4O 

lina wiertnicza cb 23 mm, początkowy ciężar cał- 
kowity (patrz wykres, rys. 14) Q= 3500 kg. cp nie- 
naw. bębna świdrowegó = 400 mm. Ponieważ ilości 
obrotów bębna Świdr. są przy popędzie elektrycz- 
nym stałe, — zaś chwilowa jego średnica, z powodu 
nawijania się liny, staje się coraz większa, zatem 
największe prędkości wyciąganego warsztatu wystą- 
pią, gdy warsztat będzie już pod wierzchem. Średnica 
bębna po nawinięciu się na nim 1500 m. liny. 23 mm 
przy jego długości użytecznej 1300 mm wyniesie 
Db=0, 943 m, zatem ilości obrotów bębna Świdro- 
wego muszą wynosić: NEA 

60.v masświik. 60. 6 109. . 

; BORN JE MORTESE MORS H 
co zaokrąglamy na m = 120 obr/min. Wi niektórych 
obecnie wierconych rygach są stosowane następujące 

oj zęzaóa 

ilości obrotów bębna Świdrowego: 
> sześciu wagonów . płynu, jako produkcji na Galicja Horod. X. — 37.4 obr/min. Ullmann _ = 105 obr/min. 

dobę, z głębokości „1500: m; «| >+. 0 / _„ BitumenliA.-406 / „-. Stateland XXI = 56 , 
2) by pfzy użyciu tej tnocy, maksym. prędkość Sosnkowski ob R „ XKV.= 57.8 , 

wyciągania Śświdra wynosiła 6 m/sek. Czesław ==-87,0.0 0, Atkadja AROMA, 
Zapotrzebowanie mocy (dla warunku 1.) Początkowa zaś prędkość wyciągania Świdra, 

+ Wykres całkowitego ciężaru, wyciąganego z wierconej głębokości - 
LN, Ciężar paStefki OD mau. „a ciężar oDCiążniką 
CASA IE owo AOZYCH AWA UAE „ liny wiertn. 
ANIE RACEAC A „ Świdra „ warsztatu. : 

| Ę SIE, 4000 - PA SRA SIE = 
© 3500 Aa a ŻA | 2 A 

S008 ZARA 8 aib i ze 
spo 2a 1614712 —ĄD>— 9|>— Te] 6> 
= 2500 poatiasj Lia,a | 23 Te” | z: 

U 5 Ę- PZ Go bz 
N z A, dł 

2 4500 | Ao |OEGB ; 
© 2 I ZZ 83 

1 3000 aż SIADA 

| | 5001-- Ala 4 | wk a 
| i b bet -Lopl-— --Poe toja AT -—-L22-L-- bizi 

| 00 200 300. 400 -500 600. 700 — 600 300. 1000 1100 1200 1300 1400-1500 1400 41700. ŚWIT 

nw e 

tma . 

==— 3 Głębokość otworu w 
"BRA 2 o s a 

RSOGŁZACE Kd 
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prędkość Średnia : | | i 

| AAS RZE | | | uVvę. = ZĘ > Po — 4,38 m/sek,, . 

a czas wyciągania Świdra z głębokości 1500 m wy- 
niesie okrągło sześć minut, OGAE 

ira Bd 1500 
6: ? 5.64.3300 | 
Ponieważ w czasie wyciągania warsztatu z głębo- 
kości 1500 m, przy użyciu bębna cp 400 mm. i dłu- 
gości użytecznej 1300 mm największe zapotrze- 
bowanie mocy wystąpi dopiero w głębokości 1000 m 
i będzie o 15% większe od zapotrzebowania w począ- 
tku wyciągania (gdy lina nawija się na nienawinięty 
bęben), przeto motor przy rozpoczęciu wyciągania 
powinien mieć jeszcze 15% mocy w rezerwie. Dla 
większej pewności zostawiamy 20% rezerwy mocy 
i wtedy początkowe wykorzystanie mocy motoru 
„X WYNIESIE 00,0. | 

Gdy dzielność bębna . . . . = 0,95 
* przystawki zęb. . = 0,95 
k krążka wieżowego = 0,95 

wtedy dzielność całkowita — 0,87 
Obliczona już prędkość początkowa v = 2,66 m/sek 
llość obrotów bębna świdrowego n = 120 obr/min. 
Ciężar wyciągany warsztatu wiertn. Q = 3500 kg., 
wtedy normalna moc motoru | 
N po Q . Wocżati. RE 3500 . 2,66 

a To.x. 1 urządz. REIGN 0,8. 0,87 

- Obecnie są w użyciu motory elektryczne o mocy 
110; 425, 129; 150, 109: MISAZKWISO 0: 

"W. razie instrumentacji, a w szczególności 
w wypadku wyciągania podwójnego warsztatu, musi 
nastąpić krótkotrwałe przeciążenie motoru, które 
w otworze płytkim będzie większe, lecz krócej 
trwające, niż w otworze głębokim, w którym prze- 
ciążenie będzie mniejsze, lecz trwać będzie dłużej. 
Przy głębokości otworu 1500 m, w wypadku wy- 
ciągania warsztatu instrumentacyjnego, ważącego 500 
kg. wraz z warsztatem utrąconym, maksymalne zapo- 
trzebowanie mocy wystąpi, gdy wyciągane ciężary 
znajdą się w głębokości 1000 m; wówczas chwilowa 
średnica bębna (wraz z nawiniętą liną) D= 0,583 m, 
zaś chwilowy ciężar wyciągany wynosi 4000 kg 
— ciężar 500 m liny (t. j. 900 kg.), a więc 
Q = 4000 — 900 = 3100 kg. | Sh 

Zapotrzebowanie mocy wyniesie w tym wypadku 
179 KM, a przeciążenie 175-konnego motoru 2,3%. 

W otworze płytkim (500 m głębokości), w wy- 
padku wyciągania warsztatu instrumentacyjnego 
o ciężarze 2000 kg, całkowity ciężar obu warsztatów 
wyniesie Q = 3500--2000=5500 kg; zapotrzebowanie 
mocy motoru przy 120 obr/min bębna świdrowego 
i jego średnicy D=426 (gdyż lina w początkowej 
głębokości ma cb 26 mm) N = 230 KM; chwilowe 
więc przeciążenie motoru wynosi 31,4%. 

W celu osiągnięcia większego usprawnienia łyż- 
kowania, oraz oszczędzania wykazanych poprzednio 
kosztów na montaż urządzenia do łyżkowania z żu- 
rawia, rezygnujemy z tego urządzenia, a łyżkowanie 
odbywać się będzie od początku wiercenia z wy- 
ciągu tłokowego (rys. 15.). | 

— 175KM = 129 KW 

NAFTOWY* Str. 273 
Napęd bębna odbywa się za pośrednictwem 

przystawki zębatej z tem, że wał bębna łączony 
jest z wałem przystawki zapomocą sprzęgła. Średnicę 
bębna łyżkowego, wzgl. wyciągowego ustalamy na 
D= 1000 mm; gdy równocześnie postanawiamy wy- 
korzystać całkowicie moc motoru 175 KM, pozosta- 
nie nam do obliczenia tylko ilość obrotów bębna. 
Do łyżkowania stosujemy linę o Średnicy 16 mm, 
której ciężar 1 mb wynosi 0,9 kg. W. głębokości 

1500 m ciężar liny wyniesie 1350 kg. 
zaś ciężar łyżki z urobkiem 150 kg, 
razem całkowity ciężar wyciągany=1500 kg. 
Ponieważ przy użyciu bębna łyżkowego o śred- 

nicy 1 m majwiększe zapotrzebowanie mocy wy- 
'stąpi na pierwszej warstwie na bębnie, zatem nie 
zostawiamy żadnej rezerwy mocy przy rozpoczęciu 
wyciągania. a) | > 

Obliczona ilość obrotów bębna łyżkowego wy-- 
niesie: ka. | 

__60.75.N.4 : 60.75.175.0,85 
= 20 Dow 1500.1016.314 

czyli, że ilość obrotów wału przystawki zębatej ma 
wynosić 140 obr/min. Przy obecnie wierconych ry- 
gach o popędzie elektrycznym ilości obrotów bębna 
wyciągowego, wzgl. wału przystawki zębatej mo- 
toru elektrycznego są następujące: 

— 140 obr/min., 

Pasteur II. 140 obr/min. ' Gal. Bitumen 99 obr/min. 
Czesław 140:=—, . . Oskar ISO 
Sosnkowski 138 , SłatekAXV. 200, 
„Arkadja SOO Stalet"NXt"r = "1 793 
Gal; Floród. "422 4%, Ulilmann IS 

Prędkość początkowa wyciągania łyżki (przy miena- 
winiętym bębnie) w żurawiu normalnym 

A »Doron, LDIOSSJ 138 
O ego ODOSA 60 

prędkość koficowa w otworze głębokim 1500 m, 
ody chwilowa maksymalna średnica bębna wynosi 
D=1,22 m, v kofńic. =8,05 m/sek; wobec tego pręd- 
kość średnia v średn. = 8,2 m/sek. Czas wyciąga- 
nia łyżki z głębokości 1500 m, bez uwzględnienia 
czasu straconego na rozruch i hamowanie, wyniesie 
3 min.34. W. zależności od ilości obrotów motoru, 
przeniesienie na przystawce zębatej ma być tak do- 
brane, by zredukowana ilość obrotów wału przys- 
tawki wynosiła 140 obr/min. 

Urządzenie do łyżkowania jest równocześnie — 
po myśli naszego założenia — wyciągiem tłokowym. 
Tłokowanie odbywa się przy użyciu liny o średnicy 
145 mm, której 1 mb. waży 0,7 kg. 

" Ciężar liny o długości 1500 m. wynosi więc 1050 kg. 
ciężar tłoka ża 200: -, 

— /,46 m|sek. ; 

ładunek ropy waży 300. , 
siła tarcia R jest stała i wynosi około Foów 
Całkowity więc ciężar wynosi 1625 kg. 

Zapotrzebowanie mocy: | | 
| ; 1500 —- 75). 7,46 NTN "IN" u 190 KM 1.0. urządz. 15 . 0,87 

zatem przeciążenie motoru 175-konnego wyniesie 3%, 
które przy głębokości otworu 1500 m występuje 
z początku wyciągania, poczem zniknie, gdy tłok 
znajdzie się w głębokości 1330 m. o» 

Wi chwili rozruchu, wyciągany ciężar wywoła: 
dodatkowy opór bezwładności mas wskutek przy- 
śpieszenia, według wzoru 
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P'ałk. roze. FE Q -|- Ej - P, gdzie Pyrzysp, = > Bo 3 IE 
Zapotrzebowanie mocy 'w chwili rozruchu 

a SA Q$) - Vpocz. | RV 
: j 15 UJ) urządz. A 

__ (1500 -- 1500.0,25) 7,46 —- 75. 7,46 
R 75. 0,87 wa 

__(1875—- 75) 7,46 _ 1950. 7,46 
= 75. 0,87 R /dBUBY 2 5 AM 

„PRZEMYSŁ. AA REWA. 
zaczem przeciążenie motoru w chwili rozruchu wy- 
niesie 28%. Przy użyciu do tłokowania liny o średnicy 
16 mm, ciężar całkowity wyniesie 1925 kg; obcią- 
żenie motoru w chwili rozpoczęcia wyciągania tłoka 
(na pierwszej warstwie bębna) wyniesie 225 KM. 
Przeciążenie zaś motoru, wynoszące z początku 26% 
będzie stale maleć i zniknie zupełnie, gdy tłok 
znajdzie się w głębokości około 1000 m. W chwili 
rozruchu zapotrzebowanie mocy wyniesie 280 KM, 
zatem 3-sekundowe przeciążenie motoru wyniesie 
60 %. 

(Gd) 

DZIAŁ SPRAWOZDAWCZY. 
Magazynowanie w ziemi nadmiaru gazu. — R. 

%* H: Pence, Oil and Gas |. 1930. 28. (36). 
Nadmiar wyprodukowanego gazu ziemnego 

można zamagazynować w pobliskiem wyczerpanem 
złożu naftowem przez wtłaczanie go. Stwierdzono, 
że wyeksploatowane złoże ropne przyjmie tyle wtło- 
czonego gazu, ile potrzeba do podniesienia złoża do 
pierwotnego ciśnienia Autor podaje też przykłado- 
wy kosztorys zastosowania tego sposobu. 

| | W. K. 
TZEROOD 

Metoda analizy gazów na zawartość 
Petr. "Times. 1930. 23. 

Metodę ilościową i jakościową analizy gazów 
na zawartość helu opracował Chemiczny Instytut 
Uniwersytetu w Berlinie. Metoda polega na prze- 
prowadzeniu gazów mad rozpalonym wapieniem, 
który absorbuje wszystkie składniki z 'wyjątkiemi 
rzadkich gazów. Gazy te są oddzielane przez kontakt 
z oziębionym węglem aktywnym, który w tempe- 
raturze — 1850C absorbuje argon, krypton, i kse- 
non. Pozostały gaz zawiera hel i neon. Ponieważ 
proporcja argonu do meonu jest dla gazów natu- 
ralnych więc i powietrza stałą, da nam analiza obję- 
tościowa argonu oraz mieszaniny neonu i helu 
wartość neonu; objętość zaś neonu oOdjęta od tej 
mieszaniny, da nam w wyniku zawartość helu sa- 
mego. Czystość mieszaniny neonu i helu może być 
zbadaną metodą spektroskopową. Ewentualna do- 
mieszka powietrza w gazie może być łatwo odkrytą 
przez stwierdzenie zawartości zbyt wielkiego pro- 

. centu argonu. | | 
| W. .K. 

helu. - 

Wytwarzanie produktów chemicznych z gazu 
naturlnego. H. N. Smith, Petr. Engl. 1930. 1. (5). 

Trzy metody przeróbki węglowodorów z gazu 
na produkty chemiczne, posiadają wartość komer- 
cjalną. Są miemi: 1. oksydacja przy pomocy pary 
tlenu lub powietrza w obecności katalizatorów; 2. 

"pyroliza; 3. chlorowanie. — Autor omawia różne 
produkty przemysłowe, których wytwarzanie jest 
możliwe przy pomocy powyższych metod. - i 

A m. ——00—— 
_ Określenie Ściśliwości gazów. H. S. Bean. Oil 

and: Gas J. 1930. -28. Ź | 
Przy obliczaniu ilości gazów o wysokiem ciś- 

nieniu należy, dla uniknięcia błędów, : w. miejsce. 
niwie 2 

stałej w równaniu Mariotta, wstawić wartości zmien- 
ne, wyliczone przez autora dla gazu ziemnego. Autor 
zestawia tablice dla zmiennej przy różnych ciśnie- 
niach. Błąd przez przyjęcie stałej = 1.04 wynosi 
przy 13 atm. około 2%. 

i W.K. 
——0D00—— 

„Podręcznik Spawacza przez inżynierów J. Bier- 
nackiego i K. Nadolskiego. Nakładem S'owarzysze- 
nia dla Rozwoju Spawamnia i Cięcia Metali w Polsce. 
— Warszawa 1930 r. — 260 stron druku i 206 ry- 
sunków. — Cena Zł. 6.— sd ŚR 03 02 

Po omówieniu istoty spawania i własności ga- 
zów używanych przy spawaniu przechodzi autor do 
opisu aparatów i przyrządów, opisując sposób ich 
obsługi, tak w celu uniknięcia nieszczęśliwych Wy- 
padków, jak i należytej ich konserwacji. 

Dalsze rozdziały traktują o metodach spawania, 
przygotowaniu do spawania, ziawiskach skurczu 
i rozszerzalności, błędach spawania i sposobach ich 
uniknięcia oraz o sposobach badania spoiny. Część 
ta stanowi ogólne zasady techniki spawalniczej. Na- 
stępnie omawia autor spawanie poszczególnych me- 
tali, dając bezpośrednie wskazówki co należy robić 
przed spawaniem, w czasie i po spawaniu. 

Pokrewne spawaniu cięcie metali potraktowane 
jest w podobny sposób. Spawanie elektryczne po- 
przedza rozdział traktujący ogólnie i przystępnie 

„o niektórych własnościach elektryczności i o elektro- 
technice. 

Podręcznik opracowany w formie przystępnej 
będzie niewątpliwie cennym materjałem w ręku 
spawacza, i przyczyni się do podniesienia poziomu 
jednego z najtrudniejszych tachów, jakim jest spa- 
wanie. : | 

i - Czasopismo Techniczne Nr. 10 z dnia 25-90 
maja 1930 zawiera następujące artykuły: | 

Inż. A. Eiger: „Konieczność rewizji norm dla 
cementu portlandzkiego'; prof. E. Hauswald: „IV. 
Międzynarodowy Kongres Racjonalnej Organizacji; 
inż. ]. Prichnik: „Gospodarka wodna w Holandji, 
Roboty na Zuiderzee. Kultura torfów wysokich w 
Niemczech'. (Ciąg dalszy) — Wiadomości z lite- > 
ratury technicznej. — Recenzje i krytyki. — Bibljo- 
gratja. — Sprawy Towarzystwa. 

i ——00—— 
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Ustawy i Rozporządzenia. | 
Ulgi w spłacie podatku przemysłowego. W celu 

ułatwienia płatnikom wywiązania się z obowiązku 
wpłacenia różnych podatków, których okresy pła:- 
ności zbiegają się w zbliżonych do siebie terminach, 
okólnikiem L. D. V 8507/1/30 z dn. 2/V 1930 r. 
Ministerstwo Skarbu zarządziło, że różnicę pomię- 
dzy kwotą wymierzonego podatku przemysłowego 
od obrotu za 1020 r. a ustawowemi zaliczkami 
przypisanemi ha tenże rok, można spłacać bez usta- 
wowych kar za zwłokę i odsetków za odroczenie: 

"w.2 równych ratach, płatnych: pierwsza — do 15.. 
maja i druga — do 15. czerwca r. b. włącznie. 
Do powyższych terminów nie ma zasiosowania 14- 
dniowy termin ulgowy. 

Nieuiszczone w całości lub częściowo kwartalne 
zaliczki, przypisane na rok 1920, podlegają natych- 
miastowemu ściągnięciu wraz z karami za zwłokę, 
obliczonemi od ustawowych terminów płatności, oraz 

z ewentualnemi kosztami egzekucyjnemi, z wyjątkiem 
oczywiście kwot zaliczek, co do których zostały już 
poprzednio lub będą w przyszłości przyznane ulgi 
wi. postaci rozłożenia ich na raty lub odroczenia ter- 
minu płatności. | 

Jednocześnie Ministerstwo Skarbu odroczyło ter- 
| miny płatności zaliczek na poczet podatku prze- 

mysłowego od oobrotu za I i II kwartał 1930 r., 
a mianowicie: zaliczka za I kwartał r. b. winną, 
być uiszczona do dn. 15 lipca r. b. włącznie, za 
II zaś kwartał do dnia 15 sierpnia r. b. włącznie. 
Do terminów tych również nie ma zastosowania 14- 
dniowy termin ulgowy. 

-Niedotrzymanie któregokolwiek z wyznaczonych 
terminów pociąga za sobą utratę prawa do wszel- 
kich ule, przyznanych omawianym okólnikiem, i na- 
tychmiastowe przymusowe pobieranie zalegających 
kwot wraz z ewentualnemi kosztami egzekucyjnemi 
oraz z karami za zwłokę. 

i ——00—— 
Regulamin przewozu osób, bagażu i przesyłek 

ekspresowych ma kolejach żelaznych zmieniony 
i uzupełniony został z ważnością od dnia 1-go 
czerwca 1930 r., rozporządzeniem Ministra Komu- 
nikacji z dnia 10 maja 1930 r. Dz. U.: Nr. 36, 
poz. 303. K 

——00—— 
Statystyka celna unormowana została z 'ważnoś- 

<ią od dnia 1. lipca 1930 r. rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. Dz. U. Nr. 40, 
POZ. 350. | 

| ——00—— Taryfa pocztowa uzupełniona została przepisami 
o doręczaniu niektórych pism sądowych, z ważnoś- 
cią od dnia 1 lipca 1930 r. rozporządzeniem Min. 
Poczt i Telegrafów z dnia 12 maja 1030 r. Dz. U. 
Nr. 40, poz. 352. | | 

- Judykatura i Interpretacja. = 
Bonifikaty w ustawie o podatku przemysłowym. 

Obniżka ceny sprzedażnej towaru, przyznana przez 
sprzedawcę w innym okresie podatkowym, aniżeli 

| ten, w którym zawarto dotyczącą tranzakcję sprze- 
dażną, nie podpada pod pojęcie bonifikaty, w: myśl 

CE 

-, DZIAŁ GOSPODARCZY: : = 
końcowego ustępu art. 5 ustawy z 15 lipca 1925 
poz. 550 Dz. Ust. o podatku przemysłowym. (Orz. 
N. T. A. z 10 maja 1930 L. rej. 6513/20). | 

Poprzednio już wypowiedział N. T. A. zasadę, 
że jeżeli między sprzedającym, a kupującym sta- . 
nęło porozumienie, że towar nabyty ma być kupu- 
jącemu oddany po cenie niższej od ceny normalnej, 
to bez względu na to, jak opiewa faktura, za obrót, 
podlegający opodatkowaniu w rachubę wchodzić 
może jedynie cena miższa taktyczna. Przytem bez 
znaczenia dla kwestji podatku jest sposób zazna- 

czenia bonitfikaty w księgach handlowych, jakoteż 
chwila, kiedy udzielona została nabywcy, byleby 
chwila ta mieściła się jeszcze w okresie podatko- 
wym w którym tranzakcja sprzedaży została za- 
warta. 

W wypadku konkretnym stwierdził: jednak N. 
T. A, że zachodzą w handlu formy zniżek cen 
dla nabywców, które błędnie uważane są za bo- 

nifikaty i które jako takie nie podpadają pod prze- 
pis końcowego ustępu art. 5 ustawy o podatku 
obrotowym. Do. form takich należą zniżki, udzie- 
lone odbiorcom w skali procentowej, zależnej od 

ilości zakupionego towaru, a nie uwidocznione wcale 
w wystawionych odbiorcom rachunkach. W tym. 
wypadku zniżki te mają wszelkie cechy prowizji 
obrotowej, będącej niczej innem, jak kosztem sprze- 
daży, mającym na celu pozyskanie rynku zbytu, nie 
są zaś nigdy bonifikacją w rozumieniu ustawłyfi pirze- 
pis końcowego ustępu art. 5 ustawy do nich za- 
stosowania mieć nie może, zwłaszcza jeżeli udzie- 
lone zostały w okresie późniejszym od okresu za- 
warcia tranzakcji sprzedaży. GR: 

| ——00—— | 
Grzywny nakładane przez Kasy Chorych. Swo- 

bodne uznanie Zarządów Kas Chorych do makła- 
dania grzywien za miezgłoszenie pracownika do 
ubezpieczenia ma wypadek choroby w graniciach 
1- do 5-krotnej wysokości zaległej kwoty składek 
nie wyklucza potrzeby uwzględniania przy wymiarze 
kwestji winy pracodawcy i kwestji szkody dla Kasy 
Chorych, jak nie wyklucza: zmiany lub uchylenia 
swobodnego przez Kasę Chorych wymiaru grzyw- 
ny przez instancje odwoławcze, w wyniku uwzglę- 
dnienia kwestji winy pracodawcy lub szkody Kasy 
Chorych. (Orzeczenie N. T. A. z 9 maja 1030 r. 
LTC" 3750/25) * -AROKANE | | 

: ——00-—— 

Składka do Kasy Chorych od gratyfikacji. Jeśli 
wypłacona pracownikom gratyfikacja nie została 
przewidziana w umowie o pracę, to gratyfikacji tej 
nie dolicza się do pensji, -sod której należy płacić 
składki na rzecz Kasy Chorych. (Orzecz. S. N. 

"w sprawie N. I. C. 1408/28). 
00 

Ubezpieczenie współwła ciciela w Kasie Chorych. 
Współwłaściciel przedsiębiorstwa wtedy tylko pod- 
lega ubezpieczeniu w Kasie Chorych, jeżeli zostanie 
stwierdzone, że zatrudnienie jego oparte jest mna 
umowie pracy zawartej przezeń z zarządem przed- 
siębiorstwa. (Orzecz. S$. N. w. sprawie N. I. Ć. 
2437/28 s Rós s 

gą = 7 e: ——0)00—— — 
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Wynagrodzenie za urlop. Pracownik traci prawo 
do wynagrodzenia za urlop w tym tylko wypadku, 
jeżeliby stwierdzonem zostało, że w czasie urlopu 
pracował w innem przedsiębiorstwie w charakterze 
pracownika najemnego. (Orzeczenie S. N. w spra- 
wie N. I. C. 1587/28). 

| ——00—— | „Bilanse Spółek Akcyjnych jako podstawa wy- 
miaru podatku dochodowego. Art. 21 ustawy z r. 
1925 Dz. U. Nr. 58, poz. 411, nie upoważnia wła- 
dzy wymiarowej do zmiany prawidłowego zamknię- 
cia rachunkowego opodatkowanej osoby prawnej, 
jeśli przeciw uwzględnieniu poprawnie zaksięgowanej 
tranzakcji (zgodnie z tem zamknięciem) nie zacho- 
dzą przeszkody z art. 6, 8, 10 i 13 ustawy. (Orze- 
czenie N. T. A. z dnia 7 kwietnia 1030 r. L. Reji 
975/28). 

N. T. A. orzekał już wielokrotnie, że podstawą 
opodatkowania osób prawnych są prawidłowo prze- 
prowadzone zamknięcia rachunkowe, i że zamknięcia 
te ulec mogą sportowaniu dla celów podatkowych 
tylko w granicach przewidzianych artykułami 6, 8, 
10 i 13 ustawy. , 

W wypadku konkretnym podała jedna z firm 
warszawskich jako potrącalne od podstawy wymiaru 
straty poniesione na zrealizowanie pożyczki otrzy- 
manej w listach zastawnych, — oraz straty po- 
niesione wskutek zwaloryzowania przedwojennej 
wierzytelności. Władze Skarbowe nie uznały po- 
trącalności tych strat, wychodząc z mylnego zało- 
żenia, że pierwsza strata mie jest stratą kursową, 
a raczej niejawnym podwyższeniem oprocentowania 
pożyczki, — druga zaś strata jest (wyrównaniem 
passywów z lat ubiegłych, nie podpadającem pod 
postanowienia art. 8 ustawy, bo nie obciąża przy- 
chodu firmy w roku bilansowym. 

Obie te tezy obalił N. T. A. orzekając, że 
Władze Skarbowe nie miały prawa do zmiany 
określenia pierwszej z omawianych pozycyj, jako 
straty na pożyczce, skoro w księgach handlowych 
firmy po stronie debetowej figuruje suma pożyczki 
w kwocie nominalnej, po stronie zaś kredytowej 
w kwocie przez firmę taktycznie uzyskanej, wskutek 
czego różnica między temi sumami przedstawia się 
jako strata na pożyczce. Skoro wpisy te uznano 
za prawidłowe, czego Władze Skarbowe nie kwes- 
tjonują, to niema ani prawnej ani faktycznej pod- 
stawy do nieuznawania jej za stratę. 

Co do pozycii drugiej, to nie jest ona pokry- 
ciem straty za lata ubiegłe, lecz stanowi skutek 
wydania rozporządzenia waloryzacyjnego z r. 1024, 
jest zatem obciążeniem, odnoszącem się do okresu, 
z którego pochodzi to rozporządzenie. 

Odpisywanie na straty nieściągalnych należności. 
Dla odpisania na straty nieściągalnych pretensyj wy- 
starcza uzasadnienie nieściągalności znanemi stosun- 
kami majątkowemi dłużnika, lub innemi okolicznoś- 
ciami faktycznemi. (Orzeczenie N. T. A. z 2 paź- 
dziernika 1929, L. rej. 4780/27). 

jedno z towarzystw akcyjnych w Łodzi przy 
sporządzaniu zeznania o dochodzie na r. 1025 spi- 
sało na straty, po uprzedniem stwierdzeniu niewy-. 
płacalności dłużników, wierzytelność z weks'i pro- 
testowanych w roku poprzednim. Władze Skarbowe 
doliczyły sumę spisaną do zysków bilansowych, 
a Ministerstwo Skarbu orzekło, że protest wekslo- 

wy może być dowodem nieściągalności pretensji 
tylko w związku z innemi dokumen:ami, stwierdza- 
jąacemi a.bo upadłość dłużnika, albo dobrowo'ne 
rozliczenie się z dłużnikiem, albo bezskuteczność 
procesu sądowego. 

N. T. A. orzekł na skutek skargi, że interpre- 
tacja zasady o nieściągalności pretensji nie może 
ograniczać się tylko do trzech kardynalnych tez, 
wyżej przytoczonych, t. j. że protest może uzasadnić 
nieściągalność pretensji tylko w połączeniu z stwier- 
dzeniem albo upadłości dłużnika, albo bezskutecz- 
ności procesu, aibo wreszcie rozliczenia się, gdyż 
tego rodzaju interpretacja narażałaby wierzyciela na 
dalsze koszty, zgóry bezcelowe w tych wszystkich 
wypadkach, kiedy ze znanych stosunków majątko- 
wych dłużnika lub z innych okoliczności faktycznych 
wynika prawdopodobieństwo nieściągalności. 

Ceny ropy naftowej, 
w wysokości, ustalonej dla ropy, przypadającej na udziały 
brutto, na miesiąc maj 1930 r. (za 1 wagon po 10 ton). 
Marka: 

Kryg Czarna 2.0. | . . . . . Zł. 1.610.— 
Rymanów . . «i 4 4. 1 4 4 1 4 4 „ 1.761.— Krościenko parafinowa, Równe Rogi pa- 
rafinowa, Krosno parafinowa, Ropienka ad 

Dukla, Paszowa . . . . . . . . . Borysław, Tustanowice, Orów, Popiele, 
Wierzchnia Mraźnica, Słoboda Rungurska, 
Kosmacz, Opaka, Strzelbice, Rajskie, Ło- 
dyna, Hołowiecko, Zmiennica-Turzepole, 
Wulka, Węglówka, Lipinki, Libusza, Wań- 
kowa, Białkówka-Winnica . . . . . . „ 1.894.— Zagórz, Szymbark, Równe Rogi bezparaf. Zł. 1.932. — 
Kryg Zielona, Rypne loco Broszniów Do- 

„ 1.799.— 

brucowa, Męcinka paraf. - . „ 1.988.— 
Krościenko bezparaf. . . . . . . . . „ 2.027.— 
Klimkówka, Iwonicz, Lubatówka. . . . „ 2.083. — 
Krosno bezparaf. . . . . . . . . . „ 2.121.— 
Urycz — Pereprostyna . . . . . . . „ 2.178.— 
Harklowa . . . . . . i i . |... wę 2215— 
Majdan — Rosulna . . . . . . . . . „ 2.235.— 
Mokre . . . . . i i i 1 1 4. 1 y 2.273,— 
Grabownica Humniska, Męcinka . . . „ 2.462.— 
Bitków (loco zbiorniki Comp. Fr.-Polon.) „ 2.471.— 
Schodnica, Mecina Wielka . +... 1 , 2557. « 
Potok ooo oo o oe 4 4 + y 2.652.— 
Bitków (loco zbiorniki Dąbrowa), — Pa- 
sieczna . . . . . . |. i . . | . 1 „ 2.746.— 
Klęczany . . . . . . . . i. i «. . „ 3.220.— 
Stara Wieś . . . . : . . . . . „ 3.599.— 

Cena gazu ziemnego. 
w zagłębiu Borysław-Tustanowice za miesiąc maj 1930 
roku ustalona przez Izbę Handlową i Przemysłową we Lwowie 
w porozumieniu z Krajowem Towarzystwem Naftowem 

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

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

Płace robotników w przemyśle 
naftowym. 

W myśl protokołu z dn. 26 marca 1930 r., płace robot- 
ników w przemyśle raftowym pozostały niezmienione (vide 
„Przemysł Naftowy* Nr. 9 str. 230). 

——KX—— 
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„PRZEGLĄD STATYSTYCZNY. 
Przemysł naftowy w kwietniu 1930 r. 

(Sprawozdanie Izby Pracodawców w Borysławiu). 

I. Ropa. 
„. W kwietniu 1930 roku wydobyto ogółem w Polsce 

5.361 cyst. ropy naftowej, czyli o 79 cyst. mniej aniżeli 
w miesiącu poprzednim. .W. szczególności . wydobyto 
w kwietniu: 

z kopalń okręgu górn. Drohobycz . . .4.353 cyst. (— 19 cyst.) 
5 ja 9 (OASŁO WYS RA 023: yt: (Aly) 
s ż >. StariSławów + -+.,243805:w10 (771305 0 

Razem wszystkie okręgi. . . . . . . . 5:361 cyst. (— 79 cyst.) 

Po odliczeniu od wydobycia brutto ropy użytej 
w kwietniu na opał (13 cyst.) i zanieczyszczenia (184 cyst.) 
pozostaje produkcja czysta (netto) w ilości 5.164 cyst. 

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

w kwietniu 1980 r. 
5091 cyst. [— 118 cyst.) 

Z tej ilości na okręg Drohobycz przypada 4.108 
cyst., na okręg Jasło 606 cyst. i na okręg Stanisławów 
377 cyst. 

Zapasy ropy w Polsce z końcem kwietnia 1980 r. 
w zbiornikach na kopalniach i w magazynach tow. 
ttoczniowych wynosiły ogółem 2.246 cyst. t. j. o 217 
cyst. więcej aniżeli w marcu 1980 r. | 

Okręg górniczy Drohobycz. 
Wydobycie ropy z kopalń tego okręgu wynosiło 

w kwietniu 1930 r. 4.353 cyst. a w szczególności : 
w.Borysławiu . + « « .». s -976-cystw.(j= 1 cyst.) 
w Tustanowicach ... * . . 1410 «« „: (—:02- „* ) 

BW MIIAŻÓICY 0000 CR 1274 . „ (39 „.) 
Razem w rejonie Borysław. 3660 cyst. (— 22 cyst.) 
Inne gminy poza rej. borysł. 693 „ (r 3 „: ) 

. „4353 cyst. (— 19 cyst.) Ogółem . 
Przeciętna dzienna produkcja kopalń naftowych 

okręgu drohobyckiego wynosiła w kwietniu 145 cyst. 
a więc była o 4 cyst. większa aniżeli w poprzednim 
miesiącu, - | 

Ogólna ilość otworów świdrowych, które wykazały 
w kwietniu wzrost produkcji w większym stopniu. wsku- 

tek różnych przyczyn a to, dowiercenia do ropy, ukoń- 
czenia instrumentacji, podjęcia stałego tłokowania i t. p. 
wynosiła w rejonie borysławskim 25 a w innych gmi- 
nach (Rypne i Schodnica) 2. Ogółem uzyskano z tych 
otworów o około ł51 cyst. ropy więcej. © 

Po odliczeniu z wydobycia brutto 184 cyst. zuży- 
tych na opał i zanieczyszczenie, otrzymamy 4.169 cyst. 
(— 10 cyst.) ropy czystej, pozostającej w drohobyckim 
okręgu na przeróbkę, 

W kwietniu oddano ogółem w drohobyckim okręgu 
4,108 cyst. ropy, a.w szczególności: 
odtłoczono do Tow. Magaz. Tłoczn. . 4.064 cyst. (— 36 cyst.) 
eksped. beczkami, beczkowozanii i t. p. 44. „ (— 2 „ ) 

Razem . 4.108 cyst. (— 38 cyst.) 

W miesiącu sprawozdawczym ekspedjowno w dró- 
* 

wynosiła w kwietniu 20,7 cyst. 

hobyckim okręgu do rafineryj koleją i rurociągami 3.949 
cyst, ropy a w szczególności: 

ropy marki borysławskiej. . . . . 3.336 cyst. 
„. marek.specjalnych :-..... . * 013054 

Razem. . 3.949 cyst. 
Widzimy zatem, że ilość ropy dostarczonej rafi- 

nerjom w kwietniu była o 220 cyst. mniejsze od produk- 
cji czystej, stojącej w drohobyckim okręgu do dyspo- 
zycji rafineryj. 

Z końcem kwietnia 1930 r. było 'w drohobyckim 
okręgu ogółem 1.571 cyst. ropy w zapasie, a to: w zbior- 
nikach kopalnianych 666 cyst. (— 13 cyst.) i w zbior- 
nikach Towarzystw magazynowo-tłoczniowych 905 cyst. 
(-- 207 cyst.). 

Wielkie koncerny naftowe w drohobyckim okręgu 
odtłoczyły w kwietniu 3077 cyst. ropy t.j. 74,9% ogólnej 
produkcji odtłoczonej w tym okręgu. 

Produkcja odtłoczona przez wielkie firmy w miesiącu 
kwietniu 1930. - SSA 

Ry: Rejon bo- Kopalnie 
Firma: rysławski- poza Borysł. Razem 

s=z| PIEMIEL s ..0 039 CYSU 144 cyst, 188 cyst. 
SJ -FAMORZE 0020 240% - 310: «4: 
=| Karpaty . . . 47 BAR JS SO ec 3291, 
SE (WANA EE YODA 13 — 334 , 

Razem . . . 1562 cyst. 259 cyst, 1821 cyst. 
Galicja 5.6. JŻ6: 5 10:55: 397-*, 
LiNANAWA eu 42] 03 Jf5% 458 , 
SPE ANODCE SEO SE 2001503 3 259 „ 
Gazy Schodnica «+ 5%, 162, 162: 4; 
Razem wielkie konc. 2565 , s) PARARZ SG UUZCY? 
Inne firmy . . . . 876 » 155 " 1031 ) 

Ogółem. . . 3441 cyst. 667 cyst. 4108 cyst. 

Okręg górniczy Jasło. 
W jasielskim okręgu wydobyto w kwietniu 1980 r. 

623 cyst. ropy, a więc o 47 cyst. mniej aniżeli w mie- 
siącu poprzednim. 

Zużycie na opał i zanieczyszczenia wynosiły w kwie- 
miu 1930 r. 7 cyst. zatem pozostawało produkcji czystej 
616 cyst.' 

Przeciętna dzienna produkcja w okręgu jasielskim 

Ilość ropy odtłoczonej w miesiącu sprawozdawczym 
wynosiła 606 cyst. (— 57 cyst.). 

W zapasie pozostawało w dniu 30. IV. 1980 r. 
w zbiornikach na kopalniach 132 cyst. w Towarzystwach 
magazynowo-tłoczniowych 331 cyst. czyli ogółem 463 
cyst. ropy (-- 22 cyst.) 
Okręg górniczy Stanisławów. 

Wydobycie ropy naftowej z kopalń tego okręgu 
wynosiło w kwietniu 1930 r. 385 cyst., co w porówna- 
niu z marcem stanowi zniżkę 18 cyst. . 

Przeciętna dzienna produkcja wynosiła 12,8 cyst. 
Ponieważ na zanieczyszczenia i na opał odpada 

w. kwietniu 6 cyst. pozostaje z wydobycia brutto 379 
cyst. czystej ropy. 
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Ilość ropy oddanej rafinerjom na przeróbkę wynosiła 

376 cyst. (— 28 cyst.). 
W zapasie pozostawało z dniem 30. IV. 1930 r. 

ogółem 212 cyst. ropy (- 2 cyst.) a to: w zbiornikach 
na kopalniach 63 cyst. i w zbiornikach Towarzystw ma- 
gazynowo-tłoczniowych 149 cyst. ropy. 

Produkcja odtłoczona przez wielkie koncerny naftowe 
w okręgach Jasło i Stanisławów w kwietniu 1930 r. 

Stanisła- DOK CMZA Jasło wów Razem 

Malłępólska "coca 263 cyst 152 cyst. 415 cyst. 
Galicja SEŁÓŻ SORT WE „KCAOZ, 25 » zę » 25 » 

Łanowa - 12; 0a SZ ——- = 9 — 
AtoNOBEK Ooo 1073 — , 50:53 50:55:65 
Comp. Franco Polonaise — , I Y8k, się” TZS a 

KAZEBE 7, 07% 288 cyst. 274 cyst. 562 cyst. 

Różne inne firmy . . . . 318 , 103 , 4214 
Ogółem r. „, 606 cyst+ ' 377 cyst. -. 983 cyst. 

Il. Gaz ziemny. 
llość gazu ziemnego, wydobytego w Polsce w ciągu 

kwietnia 1930 r. wynosiła ogółem 
39,740.774 m* (— 3,043,496 m). 

a w szczególności: w okręgu drohobyckim wydobyto 
29,420.186 m*, w okręgu jasielskim „0,290. 912 m d-w 
okręgu stanisławowskim 4,024.676 m* gazu. 

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

BODTEYAWOC NZD PEPE poz 4,468.575 m3 
KUSAGOWICE: bg Oo CZNA, 7,629.277 ,, 
NACOBĄCH 50) DRSCA SK WEŃ OWOCOWĄ 71.847.999 ,, 

19,945.851 m? 

PaSZAWa ZOO AE: ROK ZI ROLA 5,503:145 ©; 
SEMONAGE OZ OE Taawa, 2,524.636 ,, 
SMOGDUMNY HZ zo READ 1,385.954 „, 

Ogółem. . . 29,420.186 m* 
Wielkie firmy naftowe wydobyły ze swoich kopalń 

ogółem 26,465.000 m* (66,6%) a w szczególności: 
w okręgu Drohobycz 21,183.967 m%, w okręgu Jasło 
2,328.325 m* i w okręgu Stanisławów 2,952.708 m3, 

Z ogólnej ilości gazu, wydobytego w kwietniu w okrę- 
gach Drohobycz i Stanisławów przerobiono 68,2% na ga- 
zolinę, W okręgu drohobyckim przerobiono 19,949,156 m3, 
zaś w okręgu stanisławowskim 2,851.100 m? czyli ogó- 
łem 22,800.256 m* gazu. 

Zeszyt 11 

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

Ogółem wytworzono w miesiącu kwietniu 1930 r. 
311 cyst. gazoliny 

czyli w porównaniu z mies. marcem oł 21 cyst. mniej. 
Wytwórczość gazoliny w poszczególnych firmach 

w kwietniu 1950 r. 
sęk Kiemief: acyrm A Aa O a 433.480 kg 
=) Syndykat Nafta-Karpat. . . . . . 485.702 ,, 
E| Fańto c, „506%, WON ZA A ŁA: 291.400 , 

Razem Małopolska 1,210.582 ,, 
CTZÓŁNIA CO ZRZEC TĄ 410.239 , 
BOSNIA wozie dead 0a 314.863 ,, 
SSABIACZE DRE OG SNZE O 2 218.800 ,, 
FI NOBEL SGO A OR TKS 204.350 ,, 
RA „OatOJ a Z OO Z O 123.115 , 
Gmina Chrześcijańska : . . « «. . : 69.706 ,, 

RIASZOROCZIASEE "o debiy zdania 49.240 , 
KOD: SPANRECZACWODOLE O EZACNA 12.423 , 
Gazy” ScRodfiicażezc5 U aÓÓii 94.064 , 
AMALORYDNA Pad yti zi SDA 115.429 , 
» Małopolska” Bitków a GTWB SZEJ TYRE 286.380 ,, 

Razem. . . 3,109.191 kg. 

Liczba robotników zatrudnionych we fabrykach ga- 
zoliny wynosiła w okresie sprawozdawczym 2 urzęd- 
ników 26. 

Ekspedycja gazoliny z fabryk wynosiła w kwietniu 
1930 r. 308 cyst. 9055 kg., Całą tą ilość dostarczono 
krajowym rafinerjom. 

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

IV. Wosk ziemny. 
W ciągu kwietnia 1930 r. wydobyto w Polsce 7 

wagonów i 6182 kg. wosku ziemnego. Kopalnia wosku 
„Borysław* w Borysławiu wyprodukowała 5.1070, zaś 
kopalnia w Dźwiniaczu 2.5112 kg. 

Ogółem wywieziono w kwietniu zagranicę 538.815 kg. 
wosku. Całą tą ilość wywieziono z kopalni wosku „Bo- 
rysław * w Borysławiu. 

W szczególności wywieziono do: 
Austrji 8.000 kg. 
Niemiec . 14.315 , 
Ameryki. 31.500 , 

Razem 08.815 kg. 

W kraju zużyto 5.278 kg. wosku. 
W zapasie pozostawało z końcem kwietnia 1330 r. 

Wydobycie gazu ziemnego w wielkich firmach naftowych w kwietniu 1930 r. 
D-r6 hobby € z 

Firma Borysław Inne gminy Jasło Stanisławów | Ogółem 
Tustanowice | drohobyckiego Razem 
Mraźnica okręgu 

Małopolska 5,924.380 1,020.920 6,945.300 2,328 325 2,373.408 | 11,647.033 
SOREJAGS1 000% 925.906 — 925.906 — 925.906 
Limanowa 3,703.392 10.682 3,714.274 — — 3,714.274 
St. Nobel 1,256.700 5,100 1,261.800 Sz 579.300 1,841.100 

PORZBMARO50100%: 248.306 4,467 270 4,715.576 = ii 4,715,576 
pOBNE 25036, — | 3,621.111 3,621.111 — —- 3,621.111, | 
Razem wielkie firmy| 12,058.684 | 9,125.283 21,183.967 2,328.325 2,952.708 26,465,000 

Różne inne firmy , 1,887.167 349.052 8,236.219 3,967,587 1,071.968 13,275.774 

Ogółem, 19,945.851 9.474,335 | 26,420.186 6,295.912 4,024.676 39,740.774 

tr 
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94.000 kg. wosku a to: w Borysławiu 66.360 kg., a w 
Dźwiniaczu 27.640 kg. | 

W kwietniu zatrudniała kopalnia „Borysław*, w Bo- 
rysławiu 322 robotników, kopalnia w Dźwiniaczu 231 ro- 
botników, czyli razem 558 robotników. 

Przeciętna cena wosku ziemnego w kwietniu wynosiła 
Zł. 275:— za 100 kg. 

V. Stan ruchu otworów świdrowych. 

Z końcem kwietnia 1930 r. było w Polsce ogółem 
2.808 szybów czynnych, a w szczególności: 

Droho- Stanisła- 
bycz Jasło WÓW Razem 

SATNODŁYBNE 50.561 6 — 12 18 
KOROWANE 1367.33 SODU 308 24 ( 
łyżkóoWwane . ; «:1..78:% 107 46 | 89 l 574 
pompowane . . . . ... 934 814 128 1876 
wyłączn. gazowe . . 116 20 12 148 
Razem otworów w ekspl. 1471 904 241 2616 

W WIeTceniu «54-452 48 50 11 109 
w wierc, i produk. . . . 21 17 11 49 
DHSOCUDMIOMI | dw RDS 14 5 6 25 
TEROJMSUNUKCJA 044% 9 — -- 9 
Razem otworów czynnych 1563 976 269 2808 

montowane .. .'. . ; » 9 9 8 26 
zmont. a nieuruch. . . . 18. — 1 14 
czasowo zastanow. . . . 625 113 30 768 
ZANIEĘCHANE (das 33 43 30 106 
Hkwidaćja:.>; Asewś 3 14 3 Z 17 
Razem otw. świdrowych " 2257 1144 338 3739 

Okręggórniczy 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 przedstawia się w okręgu Dro- 
hobycz następująco : 

Borys: " Tustae Mraźe Inne 
ław nowice nica gminy Razem 

otwory eksploatujące |: 
topę: 1.gaz 46-344: 173 174 116 8902 1355 

otwory wyłączn. gazowe 39 63 4 10 116 
otwory w wierceniu 

1. PrOdUKCH„S "r. 3 5 9 + 21 
otwory w wierceniu . . 2 7 18 21 48 
otwory inne .. . . . . . 9 9 + 1 23 

Razem. . . 226 258 151 928 1563 
W miesiącu sprawozdawczym uruchomiono w dro- 

hobyckim okręgu 2 nowe otwory świdrowe a to: 
w Tustanowicach — Marja Adela — „Jadwiga* Ska Naft. | 
w Uryczu — Urycka Ska 120 — Urycka Ska dla Przem. Naft. 

W kwietniu rozpoczęto montaż urządzeń celem uru: 
chomienia następujących otworów: 

w Mraźnicy — Nina — „Małopolska* 
w Rypnem —— Serhów XIX — „Małopolska* (Alfa) 

g «i > MŚ, — „Małopolska* (Alfa) 
w Schodnicy — Kaczmarski — „Galicja Ska Akc. 
w Uryczu — Urycka Ska 121 — Urycka Ska dla Przem. Naft. 
w Wańkowej — Brelików 74 — „Małopolska* (Karpaty). 

Poza wyżej wyszczególnionemi nowemi otworami 
uruchomiono w kwietniu w drohobyckim okręgu górni- 
czym 23 starych otworów (czasowo zastanowionych) 
przeważnie do eksploatacji drobnych ilości ropy i gazu, 

Okręg Stanisławów. 
W miesiącu kwietniu 1930 r. uruchomiono w Ro- 

sulnej nowy otwór świdrowy Nr. 29 na kopalni „Zofja* — 
Francusko Polskiego Towarzystwa Górniczego, 

Okręg Jasło. 
W miesiącu sprawozdawczym uruchomiono w Harklo* 

wej nowy otwór świdrowy Nr. 147 — „Małopolska" 
(Harklowa — Gwar. Naft.). 

Ruch otworów świdrowych w wielkich firmach w kwietniu 1930 r. 
Drohobycz Jasło Stanisławów Razem 

A ó | 8 o 8 ; |-Ś O | o |zd Firma rze 5 9 5 E |S—_ sł 3 5 E |. 3 SE E [2._ 3 05 z 
eRzy = |GO| U z a0| |G0| o R ZO| BO| O z Izy e |GO| w a 
TAS BAR RZEZ o |O8S| V-JVa| Ę c |oS| 2 |Saj E cd. U 95 dalam Ch] 5 cO 

| B-|B | B-|04.|4 8) BIBZ| SLX iw BE IB. AdRZIIAS BOIB. | B | 0 > R B B e B 
| | Małopolska SERA 5 3 376] 36515) 03) 2] 385] 70] © 75 1] 1) 79] 788) 34. -9|- 6. 840 

Galicja TAG? ArSE1> TU TO dB] OSR — 522] NS 11-902] 685 51 130 
Limanowa 54.10; 1] =—| 665— |— i— | — | —q— 0" — = | — | — | 54 10). = | © 

> St. Nobel - = 45) -" 4 <. HE s —=-50] = | =) =] — =P 90 > 1 — | 11) 55) 4 2 — | 61 
„Gazy* Schodnica |-232| . 2. fi .-—| 235] — | — | — | — | — — | — | — | —|22 2 1 — | 235 
Razem wielkie firmy| 757, 35 9 4 805] 383] 19] 3) 2) 407] 81) 7 2] 1) 9ijl221| 61) 14 7/1303 
Różne inne firmy 714| 13| 12, 19) 758] 521) 31| 14, 3) 569] 160) 4) 9 5, 178J1395) 48] 35) 27/1505 
Ogółem 1471 48 21 23/1563 904] 50] 17] 5) 976] 241 11 11, 6) 269]2616, 109] 49) -34 2808] 

Kronika wiertnicza. Petain I. — „Limanowa*. Produkcja samoczynna w ilości 42,4 
| | z! Ok POPPE PGA cyst. ropy oraz 7/,4m/'min. gazu. 

SRA 0: Zak zę Kra tod Czesław — „Łaszcz i Suchestow*. Produkcja za maj 37,4] cyst. 
M raźnica. ropy i I m”/min gazu. 
Horodyszcze I. — „St. Nobel", Wiercono. W ostatnich dniach Zo: RAE i Suchestów'. Od 19 maja 

maja w głębokości 1162 m — 11/3 m uzyskiwano czę- aa 4 ki " 
ściowo z wybuchów a częściowo z tłókowania od 1,5 do Fanto-Horodyszeze I. — „Małopolska*. Z początkiem maja pro- 
2 cyst. ropy dziennie. Ogółem wydobyto: 4,02 cyst. ropy. 
Głębokość z końcem maja 1173 m (warstwy polanickie). 

Gdańsk — „Limanowa*. Pogłębiano przy produkcji samoczyn- 
„nej. W maju uzyskano z otworu 25,66 cyst. ropy. Pro- 
/dukcja gazu 25 m?*/min. Głębokość z końcem maja 

_'1502,5 m (eocen górny). 
Joffte 1EŻH „Limanowa*. Wiercono. Głębokość otworu z końcem 

maja 1687,4 m (eocen dolny). W trakcie wiercenia uzy- 
skano 1,9 cyst. ropy. 

dukcja otworu wzrosła sama przez się na 1,5 cystern 
dziennie. Ogółem wydobyto w maju 45,3 cystern. Gazu 
12,51 m”/min. | 

Gustaw I. — „Małopolska"'. W maju otwór pogłębiono do 
1503,2 m, t. j. o 1,8 m. Pozatem prostowano, rozszerza- 
no i tłokowano po 0,5 cyst. dziennie. Predukcja za maj 
15,2 cyst. ropy i 3,10 m*/min gazu. 

James Forbes — „Małopolska*. Wiercenie otworu postępuje 
normalnie. Z końcem maja przewiercano warstwy nasu- 
nięte w gł. 484,8 m. KU) 
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Fryderyk — „Małopolska*. Produkcja za maj 36 cyst. ropy 
i 9,8 m”/min. gazu. 

Tustanowice. 
Jaberg (Dąbrowa 14) — „Małopolska”*. Wiercenie postępuje nor- 

malnie. Z końcem maja przewiercano warstwy dobru- 
towskie w głębokości 1215 m. 

Statelands XX. „Małopolska*. Wiercono i tłokowano po 2500 
kg. dziennie. Głębokość z końcem maja 1592,1 m. (war- 
stwy popielskie). Produkcja za maj 7,5 cyst. ropy i 0,13 
m*/min gazu. 

Statelands XXIV. — „Małopolska*. W maju uzyskano z otworu 
35,68 cyst. ropy. Gazu 1 m*/min. 

Statelands XXV. — „Małopolska*. Tłokowano normalnie po 
0,65 cyst. dziennie. Produkcja za maj 20,45 cyst. ropy 

___ 0raz:3,6 m'/min gazu. 
-Statelands-Południe — „Małopolska*. Wiercenie w warstwach 

nasuniętych postępuje normalnie. Głębokość z końcem 
maja 1028,8 m. . 

Moneta I. — H. Bloch. Głębokość 1159 m. (piaskowiec borys- 
ławski). W ostatnich dnaich maja nawiercono ropę 
w ilości około 2000 kg dziennie. Pogłębia się w dalszym 
ciągu. 

Borysław. 
Vanderberg — „Małopolska". Wiercono i tłokowano po 0,24 

_cyst. dziennie. Głębokość z końcem maja 1719,1 m. 
(piaskowiec jamneński). Produęcja za maj 8,28 cyst. 
ropy i 0,30 m*/min. gazu. 3 czerwca w głęb. 1720.5 m. 
nawiercono większą ropę, której ilości w 1l-szym i 2-gim 

"dniu po dowierceniu wynosiła 1.36 cyst. ropy na dobę. 
Obecnie rozszerza się otwór i tłokuje po 16 godzin od 
1.2 do 1.3 cyst. ropy. 

Konrad IV. — „Małopolska. Produkcja dzienna otworu wy- 
- nosi 2,45 cyst. W maju uzyskano ogółem 73,4 cyst. ropy. 

Ekwiwalent III. — „Małopolska*. Tłokowano przy produkcji 

dziennej 1,6 (cyst. Ogółem uzyskano w maju 49 cyst. 
ropy. Gazu 2,85 m*/min. 

Okręg górniczy Stanisławów. 
Bitków 
Dąbrowa Nr. 140 — „Małopolska*. W głębokości 160,7 m. 

nawiercono ropę, której ilość wynosiła początkowo 0,19 
cyst. dziennie. 

Majdan. | 
Raoul Nr. 2. — Tow. Segil. W głębokości 201—202 m. nawier- 

cono ropę w ilości początkowo 600 kg, następnie 300 kg 
dziennie. 

Okręg górniczy Jasło. 
Białówka. 
Jasiołka Nr. 3. — „Małopolska*. W głębokości 938,7 m. na- 

wiercono 2 m*/min gazu. 
Harklowa 
Minerwa XV. — „Małopolska'. W głębokości 391 m. nawier- 

cono ropę, której ilości wynosiła pozątkowo 1600 kg. 
dziennie, a następnie ustaliła się na około 1100 kg. 

Nowe dowiercenie ropy na zachodnich terenach 
naftowych 24 maja br. w otworze „Gaten” Nr. 10 należącym 
do S. A. „Galicja* w Grabownicy nawiercono w głęb. 459 m. 
nową ropę, której ilość bezpośrednio po dowierceniu wynosiła 
ponad 2 ćyst. dziennie. Produkcja ta w następnych dniach 
ustaliła się na około 1,2 do 1,3 cyst. dziennie. 

Sprostowanie. W sprawozdaniu naszem za 1929 r., ogło- 
szonem w Przemyśle Naftowym Nr. 6 str. 143 zaliczyliśmy 
Spółkę Akcyjną dla Przemysłu Naftowego i Gazów ziemnych 
w Schodnicy (Gazy) do przedsiębiorstw reprezentujących kapitał 
zagraniczny. Ponieważ Firma ta Opiera się przeważnie o kapitał 
krajowych przemysłowców naftowych a posiadaczami reszty akcyj 
są szerokie warstwy obywateli polskich prostujemy niniejszem 
omyłkę. 

'J. SCHEIB. 

Sprawozdanie o ruchu przemysłu rafineryjnego 
za miesiąc kwiecień 1930 r. 

Ruch przemysłu rafineryjnego w kwietniu 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 kwiec. |marzec kwiec. kwiec. |marzec kwiec. kwiec. |marzec kwiec. 

1930 | 1929 1930 | 17% 1930 

Benzyna 847] 941] 863| 815 661 522] 197) 213) 284 
Nafta 1.166) 1.354) 1.867] 756] 964] 791] 388] 275) 303 
Ol. gaz. 772 952| 1.156] 515| 603| 531| 322| 350/ 444 
Ol. smar. | 749| 735, 903| 353] 362| 473] 409 264| 290 
Parafina 268] 357] 304] 59] 74, 53] 168] 129) 265 
Inne 526] (92) 317] 220] 181! 270] 170) 161) 151 

4.328| 4,431| 5.410|;2.718| 2.845) 2.640| 1.654) 1.392]1.737 Razem 

Zapasy z dn. 31.III, 1930 — benzyny 2723, nafty 1785, ol. gaz. 2076, 
e - ol. smar. 3680, parafiny 502, inne 9114, 
s. | łącznie 19880. 

Zapasy z dn. 30.IV. 1930 — benzyny 2847, nafty 1918, ol. gaz. 2072 
sa ol. smar. 3660, parafiny 542, inne 9089 

łącznie 20128. 

-_. Produkcja ropy (brutto) wynosiła w kwietniu 
Zagłębie borysławskie 4355 (w marcu 4346), ja- 
sielskie 630 (670), stanisławowskie 385 (398), ra- 

zem w całej Polsce 5370 '(5414). Przerobiono we 
wszystkich rafinerjach 4700 cyst. ropy wobec 4840 
ropy przerobionej w marcu, a 5872 cyst. w kwietniu 
1029 r. | 

Czynnyicth rafineryj w kwietniu było 31 (w 
marcu 30), zatrudniających 3862 robotników. 

Cyfry powyższe wykazują osłabienie ruchu prze* 
róbczego w rafinerjach zarówno w porównaniu 
z marcem i z poprzednimi miesiącami r. b., jak też 
w porównaniu z kwietniem r. ubiegłego. Bardzo 
znaczny ubytek okazuje się w porównaniu z rokiem 
ubiegłym szczególnie w ilości przerobionej ropy. 
wynoszący blisko 20%. podczas gdy konsumcja 
produktów w kraju w stosunku do kwietnia ub. r. 
nawet nieco wzrosła, a eksport tylko nieznacznie 
się zmniejszył. Ubytek ten znajduje wyrównanie 
w zapasach produktów naftowych, które w stosunki! 
do tego samego czasokresu r. ub. zmniejszyły się 
o 3014 cyst. czyli o 16%. W stosunku do marca 
zmniejszyła się przeróbka ropy o 8%, wytwórczość 
zaś produktów o 2.3%. 

Podobnie jak ilość wytworzonych produktówi 
zmniejszyła się także konsumcja produktów nafto- 
wych tak w stosunku do marca jak też w stosunki 
do poprzednich miesięcy r. bież. Wzrost spożycia 
zaznacza się jedynie w benzynie o przeszło 10% 
w związku z zwiększeniem komunikacji samocho- 
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dowej i zapotrzebowaniem dla rolnictwa w sezonie 
wiosennym. Obniżyło się natomiast (sezonowe) spo- 
życie nałty, oleju gazowego i parafiny, oraz (kon- 
junkturalnie) spożycie olejów smarowych, powodując 
spadek ogólnego zbytu o 127 wag., czyli o 4.4%. 

_ Jeśli konsumcja naftowa w porównaniu z kwietniem 
roku ubiegłego wykazuje pewną mieznaczną nad- 
wyżkę, to fakt tea w uwzględnieniu, iż konsumcja 
w innych krajach europejskich stale wzrasta i że 
Polska zajmuje prawie ostatnie miejsce wśród spo- 
żywców mattowych, mie może być uważany za zbyt 
dodatnie zjawisko, i 

. Datująca się od początku b. r. zniżkowa tendencia 
zbytu naftowego w kraju łączy się Ściśle z oma- 
wianym kilkakrotnie importem naftowym z Rosji, 
a zanotowane w miesiącu sprawozdawczym, dalsze 
transporty mafty rosyjskiej do Polski odbiły się 
szczególnie dotkliwie na konsumcji tego artykułu 
na Kresach, przyczyniając się nadto do dezorgani- 
zacji stosunków także na innych rynkach zbytu pro- 

- duktów, 
bardzo poważna tendencja importu produktów 
z Rumunji, a w szczególności rumuńskiej benzyny, 
której przywóz przy obecnych cenach eksporto- 
wych rumuńskich, a niskiem stosunkowo cle 
ochronnem daje zupełnie realne, a nawet korzystne 

podstawy kalkulacyjne dla wwozu tego artykułu do 
Polski. Możliwość wprowadzenia nowych ceł ociron- 
nych wstrzymuje marazie jednak spekulację od 
przeprowadzenia więlszych tranzakcyj z Rumunją. 

W związku z powyższem, oraz ogólną sytuacją 
gospodarczą w: kraju widoki zbytu wewnętrznego 
produktów naftowych ma najbliższą przyszłość nie 
przedstawiają się optymistycznie, Liczyć się nadto 
należy, że również ze względów sezonowych ulegnie 
konsumcja nafty dalszej prawdopodobnie przejścio- 
wej redukcji, ale z drugiej strony także, że te same 
względy przyczynić się powinny do podniesien a 
zbytu benzyny. Zbyt innych produktów, o ile stan 
zatrudnienia w przemyśle nie ulegnie pogorszeniu, 
utrzymać się powinien na poziomie zeszłorocznym. 
Słaby ruch budowlany wpłynie prawdopodobnie 
na zmniejszenie się zbytu asfaltu. 

O ile chodzi o eksport produktów nattowych, 
to w porównaniu z marcem wykazuje wprawdzie 
poprawę zbytu o 262 wag. czyli o przeszło 15%, 
przyczem gros wzrostu, bo 145 wag. przypada na 
oleje smarowe, mimo to jednak uważać należy Ssy- 
tuację eksportową za bardzo trudną, a to z powodu 
konkurencji podjętej przez wielkie koncerny Światowe. 
przeciw t. zw. outsiderom i znacznego obniżenia 
przez nie notowań ropy, w szczególności z powodu 

silnej konkurencji operującej wielkimi zapasami Ru- 
munji, która stara się swe wytwory ulokować po 
znacznie niższych cenach zwłaszcza na konkurencyj- 
nych z nami rynkach środkowo i zachodnio-europej- 
skich. W stosunku do kwietnia r. ub. obniżył się 
eksport o 83 wag. czyli o 4.7%, a to ekspedycje 
benzyny o 87 wag., oleju gazowego o 122 wag., 
parafiny o 97 wag., powiększyły się natomiast eks- 
pedycje nafty o 85 wag., olejów smarowych o 119 

'wag., oraz produktów ubocznych o 29 wag. — 
Wywóz naftowy do poszczególnych krajów, o ile 
chodzi o pojemność poszczególnych rynków zbytu 
l © rodzaj wywiezionych produktów, nie uległ 

' Znaczniejszym zmianom. Największą ilość wywiezio- 
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226 wagonów. 

W ostatnim czasie objawia się również 

no do Gdańska 823 wag., (w czem przeważmie natta, 
oleje smarowe i parafina), na drugiem miejscu znaj- 
duje się Czechosłowacja, 240 wag. (głównie benzy- 
na, nafta i oleje smarowe), dalsze miejsca zajmują: 
Szwajcarja 129 wag., (głównie nafta i olej gazowy), 
Niemcy 122 wag. (przeważnie astalt i koks), Austrja 

; 

114 wag. (olej gazowiy i oleje smarowe). Inne kraje 

Sprawy eksportowe, a w: szczególności sprawa 
wywozu przetworów naftowych do Niemiec, które 
w latach poprzedzających okres wojny celnej były 
jednym. z majpoważniejszych rynków polskiego 
zbytu naftowego, omawiane były ze względu na 
wejść mający w życie nowy traktat handlowy mię- 
dzy Polską a Niemcami, oraz ze względu na pier- 
wszorzędne znączenie tego rynku, jako geograficznie 
nam najbliższego, na specjalnem zebraniu członków 
Syndykatu Przemysłu Naftowego w dniu 2 kwietnia 
b. r. Ponieważ rynek niemiecki w czasie wojny 
celnej został prawie w zupełności owładnięty przez 
wielkich importerów zagranicznych, przeto zdobycie 
tego rynku z chwilą ponownego otwarcia granic 
wymaga szczególnego przygotowania i wysiłku. — 
Powzięte uchwały pozwalają żywić nadzieję, że mimo 
pewnych różnic wewnętrznych stanie do tego za- 
dania w chwili stosownej cały polski przemysł 
naltowy w jednym wspólnym froncie. W dniach 
8—11 kwietnia b. r. odbywały się nadto plenarne 
zebrania członków Syndykatu w gmachu Izby prze- 
mysłowo-handlowej we Lwowie, które zajmywały © 
się zagadnieniami natury organizacyjno wewnętrznej. 
M. i. rozpatrywano sprawę przystąpienia do umowy 

-syndykackiej mniejszych zakładów rafineryjnych, oraz 
rozdziału. między rafinerje kontyngentów przerób- 
czych i kontyngentów ropy, zagadnienia związane 
z importem produktów maftowych, sprawy rynku 
krajowego w związku z ogólną sytuacją gospodar- 
czą, przy szczególnem uwzględnieniu dotyczących 
detalicznej sprzedaży produktów naftowych, oraz 
załatwiono szereg aktualnych spraw bieżących. Na 
posiedzeniu Rady Nadzorczej Syndykatu Przemysłu 
Naftowego w dniu 11 kwietnia b. r. załatwiono spra- 
wy budżetowe, tudzież dokonano przez aklamację 
wyboru Prezydjum Rady w osobach pp. inż. Wiktora 
Hłaski, jako prezesa, oraz pp. inż. Stefana Dażwań- 
skiego i inż. Bohdana Skibińskiego, jako wicepre- 
zesów Rady. Rada Nadzorcza podniosła przy tej 
sposobności wybitne zasługi oddane przez ponownie 
wybranych członków Prezydjum, a w szczególności 

'przez prezesa Rady p. inż. Hłaskę zarówno w dzie- 
dzinie pracy organizacyjnej, jak też iw dziedzinie 
konsolidacji przemysłu naftowego w Polsce. Ponie- 
waż mie zdołano wyczerpać całego materjału przy- 
gotowanego na porządek dzienny, odroczono dalsze 
obrady plenamme do następnego posiedzenia na dzień 
12. maja do, Warszawy. > - | | : 

W dziedzinie spraw kolejowych i celnych uchwa- 
lono na posiedzeniu Związku Polskich Producentów. 
i Rafinerów Olejów Mineralnych odbytem w dn. 
10. i 11. kwietnia b. r. w Warszawie zakomunikować 
właściwym władzom centralnym następujące dezy- 
deraty przemysłu naitowego: przedłużenia ulgowej. 
taryfy na miał węglowy, której termin ważności 
kończy się we wrześniu b. r., uwzględnienia w tary- 
fach związkowych postulatów związanych z podnie- | 
sieniem eksportu polskich produktów małtowych, ; 
zażądania przy rokowaniach o traktat handlowy 
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z Rumunją zwrotu cystern naftowych polskich znaj- 
dujących się w Rumunji od czasu wojny, rewizji 
przepisów kolejowych o odpowiedzialności koleji za 
braki z tytułu manca w: czasie przewozu, obniże- 
nia komisowego przy odprawie celnej żelaznych 
beczek przywiezionych do Polski, jako opakowanie 
zwrotne, wreszcie obniżenia opłat za roboty fizy- 

czne pobierane przez ajencje celne od asfaltu i koksu. 
Omawiano ponadto sprawę wprowadzenia pewnych 
zmian w taryfach na produkty naftowe, oraz spra- 
wę uruchomienia Związku Właścicieli prywatnych 
wagonów towarowych, co do czego rozesłany ma 
być w krótkim czasie interesowanym firmom statut 
odnośnego Związku Właścicieli Wagonów. 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. 
Osobiste. Na pierwszem zebraniu nowej Rady 

Miejskiej we Lwowie dnia 5 bm. wybrany zos'ał 
prezydentem Miasta Lwowa Inż. Jan Brzozow- 
ski, Komisarz Rządowy Syndykatu Przemysłu Naf- 
towego, członek [Izby Przemysłowo-FHandlowej, 
członek Wydziału Krajowego Towarzystwa Nafto- 

| ERZE IZ, wykł | | 
wego. - i | Brzozowskiego Z okazji objęcia przez p. inż. 
zaszczytnego i. odpowiedzialnego stanowiska skła- 
damy Mu życzenia jaknajlepszych wyników pracy. 

| 00: i 
Mierzenie gazu ziemnego. Poniżej zamieszczamy 

w oryginalnem brzmieniu opinję, wydaną przez 
Komisję, wyłonioną na podstawie uchwały Zjazdu 
Naftowego z r. 1920, dla opracowania zasad po- 
miaru gazu ziemnego. Opinja ta posiadać będzie 
dla naszej gospodarki gazowej doniosłe znaczenia. 

Opinja 
fKomisji dla spraw mierzenia gazu ziemnego 

w' sprawie zasady obliczania produkcji gazu ziemnego 
2 poszczególnych szybów. 

Komisja dla spraw mierzenia gazu ziemnego 
w polskim przemyśle naftowym, wyłoniona na pod- 
stawie uchwały Zjazdu Naftowego, odbytego 
w październiku 190290 roku w Drohobyczu, złożona 
z przedstawicieli: Okręgowego Urzędu Górniczego 
w. Drohobyczu, Izby Pracodawców w Borysławiu 

Laboratorjum Maszynowego Politechniki Lwowskiej, 
Mechanicznej. Stacji Doświadczalnej « Politechniki 
Lwowskiej, Stowarzyszenia Dozoru Kotłów Oddział 
we Lwowie, Stowarzyszenia Polskich Inżynierów 
Przemysłu Naftowego, Związku Polskich Techników 
Wiertniczych i Naftowych i firm: „Galicja, „,Ga- 

„Limanowa ', 
Nobel'', — po szczegółowem zbadaniu dotychczaso- 
wej zasady obliczania produkcji gazu poszczególnych 

szybów, (obliczania przeznaczonego dla celów roz- 
rachunkowych), po wysłuchaniu na osobnych kon- 

ferencjach zainteresowanych stron, oraz po szczegó- 
łówej dyskusji na kilku zebraniach, — 
_ jednogłośnie na plenarnem posiedzeniu dn. 2 czerwca 

uchwaliła 

1930 r. wydać następującą opinię: ow | 
ć Dotychczas nie uwzględniano przeważnie faktów, 
że rzeczywiste całkowite ilości gazu przetłaczanego 

'w ciągu miesiąca, mierzone w sposób ciągły w punk- 
tach zbiorczych, różnią się od sumy produkcyj od- 

"nośnych poszczególnych szybów, przyjmowanych na 
podstawie perjodycznych pomiarów. Powodem tego 
była głównie znana zmienność produkcji szybów 
tłokowanych, krótkotrwałość pomiarów, dających 

_ wartości odbiegające od średnich, oraz wpływ t. zw. 
„robót szybowych. KA REZ NO WARE 

„Małopolska, „,;Standard— 

.. Komisja uznaje więc powyższą zasadę za nie- 
właściwą, — matomiast uważa za słuszne i spra- 
wiedliwe: * | 

1) aby rzeczywistą miesięczną (dzienną) pro- 
dukcję gazu z otworów wiertniczych mierzyć 
w punktach centralnych (w gazowniach) na ruro- 
ciągach tłoczących, zapomocą sprawdzonych mier- 
ników ciągłych, uwzględniając w właściwy sposób 
wszystkie istotne czynniki, od których zależy ilość 
gazu ziemnego, — przyczem wyniki należy prze- 
liczać na warunki normalne, t. j. na objętość w me- 
metrach *, przy temperaturze 0?C. i ciśnieniu 760 
mm. słupa Hg, | | 

2) aby powyższą rzeczywistą miesięczną (dzien- 
na) produkcję gazu ziemnego rozdzielać na poszcze- 
gólne (własne i obce) otwory proporcjonalnie do 
udziałów, ustalonych dia tych otworów na podstawie 
sporadycznych pomiarów, dokonywanych na ruro-. 
ciągach ssących, z uwzględnieniem warunków tło- 
kowania i rzeczywistej ilości godzin pobierania 
gazu ziemnego przez gazownie *). | 

Suma udziałów poszczególnych szybów (EE 
współczynników) musi więc dla danej tłoczni gazu 
wynosić 100%. c 

Ustalenie tych współczynników, szczególnie 
jeżeli dany zakład gazowy otrzymuje gaz równo- 
cześnie z szybów obcych i własnych, powinny na 
życzenie jednej z stron wykonywać instytucje lub 

"osoby niezależne i fachowe dla techniki mierzenia 
gazu" ! | | Powyższą opinję przedkłada się równocześnie 
wiadomości wszystkim zainteresowanym Urzędom, 
Instytucjom, Zakładom fabrycznym, Związkom 
Przemysłowym i Organizacjom technicznym, oraz 
podaje do publicznej wiadomości. | 

Przewodniczący Komisji: 

Dr. R. WITKIEWICZ. 
ra Produkcję „wskaźnikową' miesięczną poszczególnego 

otworu oblicza się z wzoru: 

0 = Dok | | 
gdzie £ jest ilością godzin w miesiącu, w ciągu których pobie- 

„rano gaz z otworów, — q przeciętną ilością czystego gazu, po- 
bieraną z otworu wiertniczego przez gazownię w ciągu jednej 

godziny, przy normalnej dla danego otworu ilości wyjazdów 
"w godzinie. | 

Dla oznaczenia q należy wykonać 3 pomiary w miesiącu, 
z których każdy winien co do czasu trwać jedną godzinę, o ile 
wyniki są zgodne, — a więcej w razie ich rozbieżności. W. cza- 
sie całego pomiaru przepływu winno się pobierać próbkę dla 
oznaczenia zawartości powietrza i pary wodnej, oraz dla ozna- 
czenia ciężaru gatunkowego gazu. | O RÓN 22 
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Wiercenia S. A. „Pionier dały w maju nastę- 
pujące rezultaty: 

Szyb „Minister Kwiatkowski'* w Mraźnicy osią- 
onął głębokość 845.30 m uwierciwszy 60.40 m w ru- 
rach 10*-lowych. Otwór znajduje się w warstwach 
inoceramowych. | 

Szyb „Pułkownik Boerner'* w Jeżowie uwier- 
cił 70.50 m w głębokości 406 m w rurach 0''-lowych. 
W . drugim piaskowcu ciężkowickim małe ślady 
gazów. 

Szyb „Jankowce I.'* koło Liska posiadł z koń- 
cem maja głębokość 745.70 m uwierciwszy 151.70 m 
w rurach 9'*-lowych. Przewiercono Ślady ropy w pias- 
kowcach warstw krośnieńskich. 

EEE” | aa 

Podkomisja Narzędzi Wiertniczych odbyła dnia 
9-90 maja b. r. w Borysławiu IV-tą konferencją 
w sprawie projektu norm połączeń gwintowych. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele 
przedsiębiorstw „Galicja, „Limanowa, „Małopol- 
ska*, „Pionier, „Standard Nobel', oraz Fabryka 
„Nałta'* i „Warsztaty inż. Dawidowicza'. 

Po odczytaniu sprawozdania z poprzedniej kon- 
ferencjj — zapoznano się z korespondencją zagra- 
niczną odnośnie do różnic między typami „Western, 
„Eastem* i „A. P. I". 

Amerykański Instytut Nattowy w swem piśmie 
objaśnia, że różnice między wyżej wymienionemi 
typami są teoretyczne, że typy te różnią się tylko 
wielkościami, natomiast sposób ich wykonania i zbież- )) 

ności czopów są te same. Wobec jednak drobnych 
korzyści norm „A. P.I.* polecają przyjąć te ostatnie, 
tembardziej, że zostały już wprowadzone na całym 
Świecie. | 

W dyskusji stwierdzono, że za projektem norm 
„A. P. L* przemawiają: 

1) brak praktycznych różnic między normami uży- 
wanemi obecnie a proponowanemi; 

2) łatwość przerobienia typów „Western' i „Eas- 
tern** na „A. P. L*; | 

3) wszechświatowość norm „A. P. L*; 
4) możliwości eksportu narzędzi w Polsce wyra- 

bianych i wobec dużego cła brak obaw im- 
portu; | 

5) trudności zatwierdzenia przez Polski Komitet 
Normalizacyjny projektu norm odosobnionych. 

W uwzględnieniu powyższych motywów pod- 
dano pod głosowanie projekt norm „A. P. I". 
i zatwierdzono go. 

Wobec uchwalenia projektu postanowiono prze- 
słać go do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
celem opublikowania w Wiadomościach P. K. N. 
iw „Przemyśle Naftowym''. 

Po zatwierdzeniu projektu przez Polski Komitet 
Normalizacyjny posanowiono sprowadzić ka.ibry 
z Ameryki z wytwórni poleconej przez Am. Inst. 
Naft. 

Posiedzenie „Komisji dla spraw mierzenia gazu 
ziemnego* w przemyśle naftowym, odbędzie się 
dnia 10 bm. o godz. 14-tej w lokalu Stowarzyszenia 
Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego w Bo- 
rysławiu. Na porządku dziennym ustalenie tymcza- 
sowych warunków technicznych pomiaru gazu zwę- 
żeniem przekroju. 

——00—-— 

Szyb „Zofia Il.'* w Bitkowie na dziale Firmy 
Towarzystwo dla Przemysłu Naftowego, Spółka 
z Ogr. odp. dowiercono dnia 13. maja 1030 roku 
w głębokości 1242.50 m. z produkcją około 7.000 
kg. ropy dziennie i 1 m3%/min. gazu. Szyb odwiercono 
na żerdziach do głębokości 1158 m. w 6%» miesiący, 
ogółem zużyto na odwiercenie 13 miesięcy, z cze- 
go 4 miesiące na instrumentację. | 

Nowi członkowie Stow. Polskich Inżynierów 
Przemysłu Naftowego. W cięgu miesiąca kwietnia 
I maja przyjęci zostali na członków Stow. Pol. Inż. 
Przem. Naft. pp. inż. S. Balicki, inż. ]. Czarny, 
inż. J. Engl, prof. inż. ]. Fabiański, inż. A. Richter, 
inż. J. Rudnicki. 

Sprostowanie. W zeszycie 9. „Przemysłu Naftowego" 
z dnia 10 maja br. w tytule artykułu inż. W. Kołodzieja „O racjo- 
nalną metode mierzenia gazu ziemnego* opuszczono napis: 
„Referat wygłoszony na III. Zjeździe naftowym w Drohobyczu, 

W sprawozdaniu XII. Zjazdu Gazowników: „Wodocią- 
gowców Po'skich* zamieszczonem w zeszycie 10-tym „Prze- 
mysłu Naftowego” (str. 251) złożono mylnie wiersz 25-ty od 
dołu (2-ga szpalta). Wiersz ten winien brzmieć: „Wniosek 
inż. Wieleżyńskiego zmierza'... 

PRZEGLĄD ZAGRANICZNY 
Rosyjski przemysł naftowy w latach cstatnich. 

Rok gospodarczy 1928/29 wykazuje w rozwoju ro- 
syjskiego przemysłu naftowego niezwykle korzystne 
nasilenie. Rozwój ten zaznaczył się we wszystkich 
działach gospodarki naftowej, — w parze z wzmo- 
żoną produkcją ropy idzie równie intenzywna prze- 
róbka ropy na produkty finalne, znaczny wzrost 
wierceń poszukiwawczych i t. d. Powodu tego 
Szybkiego rozwoju przemysłu naf'owego szukać 
należy w stosunkowo dużem zapotrzebowaniu pro- 
duktów naftowych przez rolnictwo sowieckie, jako- 
też w wzmożeniu eksportu. 

Kilka cyfr porównawczych zilustruje najlepiej 
obecny stan przemysłu naftowego w Rosji sowieckiej: 

Produkcja ropy w Rosji w r. 1913 wynosiła 

920.000 cystern. W r. 1928/29 wynosi ona 1,355.000 
cystern, czyli o 47% więcej. Z wyjątkiem kopalń 
położonych w: rejonie Baku, które 'wykazują wol- 
niejsze tempo rozwoju, wszystkie inne rejony roz- 
wijają się niezwykle szybko, zwłaszcza silny wzrost 
produkcji zaobserwować się daje w okręgu Groźnego. 
Charakterystyczną cechą roku gospodarczego 1028/20 
jest silny wzrost iłości szybów wybuchowych. Pod- 
czas gdy przed wojną zaledwie 4.80% produkcji ropy 
rosyjskiej pochodziło z szybów samoczynnych, — 
w. r. 1928/29 aż 43.8% ropy dają kopalnie wybu- 
chowe. Z poszczególnych rejonów najwydajniejszym 
jest nadal okręg Baku, pomimo iż wzrost produkcji 
tego okręgu jest w ostatnim roku słabszy, niż 
w innych rejonach. 
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Na terenach mnattowych, które wskazują na 
wyczerpywanie się warstw roponośnych, przed- 
siębrano wiercenia do głębszych horyzontów, «o 
zwłaszcza w rejonie Emba dało dodatnie wyniki. 
Przez zastosowanie do wierceń systemu „Rotary'* 
dowiercono się w wymienionym rejonie bardzo 
szybko do nowego głębokiego horyzontu, z któ- 
rego znaczna ilość szybów produkuje ropę wybu- 
chowo. 

Dużo wagi i pracy poświęcono racjonalizacji 
produkcji. Olbrzymia większość kopalń przeszła ua 
napęd elektryczny, a łyżkowanie przy pomocy ma- 
szyn parowych jest już dziś prawie niespotykanym 
sposobem wydobywania ropy. Wł miejsce przes'a- 
rzałych urządzeń zastosowano wszędzie Fompy 
wgłębne z napędem elektrycznym. 

Również gospodarka ropą na kopalniach uległa 
silnym zmianom: usunięto drewniane koryta odpły- 
wowe, a ropa wprost z otworu płynie przez żelazne 
przewody rurowe do żelaznych hermetycznych zbior- 
ników, nie tracąc niczego ze swych najbardziej lot- 
nych i wartościowych składników. 

Ruch wiertniczy jest ożywiony: podczas gdy 
w całej Rosji w r. 1013 odwiercono 243.117 m. wr. 
1928/29 odwiercono 308.932 m. Z ilości tej przy- 
pada na wiercenia poszukiwawcze w r. 1913 — 71.058 
m., w r. 1928/29 — 122.172 m. 

W. cząsach przedwojennych, prawie wszystkie 
szyby wiercono na żerdziach systemem udarowym. 
System ten przy większych głębokościach powolny, 
drogi i niewygodny, został zaniechany, a w wiert- 
nictwie zaczęto posługiwać się metodą obrotową 
„Rotary. Pierwsze szyby tym systemem wiercono 
w r. 1023/24, obecnie zaś wierci się w rejonie Baku 
87% szybów systemem „Rotary, a w rejonie Groź- 
nego 80%. | 

W szeregu terenów poszukiwawczych „Asneftu* . 
na pierwsze miejsce wybija się pole nattowe Kara— 
Czuhur, położona na południe od rejonu Surachany. 
Leżący na tym terenie szyb Nr. 2. dostał z drugiego 
horyzontu olbrzymią produkcję początkową w litości 
około 50 cyst. dziennie. Na wzmiankę zasługuje 
również szósty nowo odkryty horyzont rejonu Su- 
rachany. Jeden z szybów tego rejonu ma dzienną 
produkcję 150 cyst., druga zaś kopalnia, położona 
o kilkaset metrów dalej, posiada prawie równie 
wielką produkcję. | 

W maju 1929 natrafiono na ropę na Uralu 
w kopalni nad rzeką Czussowaja 'w pobliżu miasta 
Perm. Odkrycie to było właściwie zupełnie przy- 
padkowe, gdyż wiercono tam nie za ropą, lecz za 
solami potasowemi. Posiada ono niezmiernie do- 
niosłe znaczenie — okazuje się bowiem, że Rosja 
posiada bogate złoża ropy nietylko na swych ru- 
bieżach, lecz także w samem centrum państwa. — 
Rozpoczęto tam zaraz nowe wiercenia, które prze- 
prowadza nowo założony trust naftowy „Uralneft'. 
Dla dokonania wierceń poszukiwawczych w innych 
częściach Rosji, a w szczególności nad Wołgą stwo- 
rzono ostatnio nowy trust, którego specjalnem za- 
daniem są wiercenia poszukiwawcze. 

„PRZEMYSŁ NAFTOWY | __ Zeszyt 11 

Przeróbka ropy w Rosji wzrastała w ostatnich 
latach szybciej niż wydobycie ropy. Podczas gdy 
w r. 1026.27 przerabiano 74% wydobytej ropy, 
widzimy iż stosunek ten w roku następnym wy- 
nosi 81%, w roku 1028/29 przeróbka sięga już 840» 
całej wyprodukowanej ropy. Cyfry te świadczą, iż 
pojemność rafineryj rosyjskich wzrasta, i że nie- 
dalekim jest moment, w którym cała rosyjska ropa 
będzie w Rosji przerabiana. W r. 1928/29 wybudo- 
wała w Baku niemiecka firma Pintsch 8%. Wilke 
2 ralinerje, wyposażone w najnowsze zdobycze tech- 
niki. Rafinerje te posiadają łącznie roczną pojemność 
40.000 cystern. Trzecią rafinerję o zdolności prze- 
róbkowej 70.000 cystern rocznie wybudowała w Baku 
Amerykańska firma Grawer. W tymże roku w rejonie 
Groźny wybudowano dwie rafinerje o łącznej po- 
jemności 70.000 cystern. 

W celu rozwinięcia portów w Batum i Tuapse 
do potężnych baz eksportowych, przystąpiono w r. 
1928/29 do intenzywnej rozbudowy urządzeń por- 
towych. Z początkiem r. 19290 uruchomiono rurociąg 
na przestrzeni Groźny—Tuapse. Równocześnie pu- 
szczono w ruch cały nowowybudowany kompleks 
rafineryjny w Tuapse. Roczna pojemność wszystkich 
urządzeń rafineryjnych w Tuapse wynosi 120.000 
cystern, tak iż rurociąg Groźny— Tuapse jest w peł- 
ni wyzyskany. Rurociąg Baku—Batum uruchomicno 
na przestrzeni 200 km. a reszta tego rurociągu ma 
być obecnie oddana do użytku. Zarówno w Batum 
i Tuapse, jak i w Groźnym powstaje szereg urzą- 
dzeń krakowych, budowanych przez Amerykanów. 
Istniejące dotychczas trzy urządzenia do krakowa- 
nia posiadają roczną pojemność 25.000 cystern. 

Zbyt któ Rok yt produktów Razem 
w kraju zagranice 

1924/25 462.700 133.700 596.400 
1925/26 540.250 147.300 687.550 
1926/27 585.000 203.800 788.800 
1927/28 677.000 278.200 955.200 
1928/29 177.500 362.200 1,139.700 

Interesujące są daty odnośnie do wewnętrznego 
spożycia produktów finalnych w Rosji sowieckiej: 
w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się 
w r. 1928/29 konsumcja olejów smarowych o 40%, 
benzyny o 38%, nafty o 80%. Zużycie nafty do 
popędu traktorów podwoiło się w ostatnim roku. 
Wywóz produktów naftowych wzrósł w r. 1928/29 
o 30%. Najsilniej wzmaga się wywóz benzyny, i ole- 
jów opałowych. 

W r. 1913 wywieziono z Rosji 94.700 cystern 
ropy i produktów finalnych — w r. 1028,20 wy- 
nosił eksport 362.000 cystern, a więc 4 razy więcej 
niż przed wojną. Szczególnie silnie rozwinął się. 
niż przed wojną. Szczególnie silnie rozwinął się 
eksport rosyjski do Anglji i Dominiów, także do 
Niemiec; Francja i Hiszpanja importują również 
coraz większe ilości z Rosji, a Włochy ;sprowa- 
dziły z Rosji w r. 1928/29 przeszło pół miljona 
tonn produktów naftowych. 
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