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Inż. August NIENIEWSKI 
Polanka ad Krosno. 

; Projekt odbudowy górniczej złóż ropnych 
a na terenie Lipinki i Libusza 

Espioatacja złoża ropnego metodą górniczą, jako 
zabieg uzupełniający eksploatację wiertniczą, 

stawia szereg wymogów terenowi przeznaczonemu 
pod tego rodzaju odbudowę. Najważniejszym wa- 
runkiem umożliwiającym przeprowadzenie tej me- 
tody, są przychylne stosunki geologiczne. Dlatego 
też, nim przystąpię do opisania tej metody, posta- 
ram się pokrótce skreślić stosunki geologiczne fałdu 
Lipinki — Libusza. 

„Stratygrafja. Pola naftowe Lipinki— Libusza 
leżą na południowem skrzydle przewalonego fałdu, 
-lagnącego się od wsi Wójtowa na wschodzie, po- 
przez Lipinki, Libuszę, Kryg, Kobylankę, Domini- 
kowice ku Gorlicom na zachód. Fałd ten wykształ- 
comy jest w części omawianej w eocenie, przykrytym 
na skrzydle południowem oligocenem, reprezento- 
wanym w spągowej swej partji łupkami menilito- 
wemi | dalej ku południowi piaskowcem krośnień- 
skim. Na serję eocenu, o łącznej miąższości 500 do 
100 m. składają się: a) pierwsze pstre łupki o miąż- 
szości 200—220 m, b) pierwszy piaskowiec cięż- 
kowicki 70—100 m, c) drugie pstre łupki 60—80 m, 
d) drugi piaskowiec około 240 im, oraz e) trzecie 
pstre łupki. Serja trzeciego piaskowca zaliczana do 
paleocenu lub kredy, jest bliżej zaana w Wójtowej. 

W spągu pierwszej serji łupków da się wyod- 
rębnić silnie: rozwinięta pod względem równomier- 
aego zalegania, warstwa piaskowca, która w części 
"Pagowej jest roponośna. Miąższość tego piaskowca 
jest zmienna i waha się od kilku do kilkunastu 
l więcej metrów. Pod tą warstwą piaskowca ropo- 
nośnego zalega warstwa izolacyjna łupków o śred- 
"1€] miąższości 10—20-n, pod którą nawierca się 
Pierwszy. piaskowiec ciężkowicki. 

Pod serją eocenu leży kreda faciesu Śląskiego, 

tworząca jądro iałdu, nieodsłonięta na powierzchni, 
a stwierdzona jedynie wierceniami. | 

Na wyżej opisanych serjach autochtonu o szero- 
kości 244 km. nasuwają się od południa warstwy 
magórskie. 

Tektonika. Fałd Lipinki—Libusza jest fał- 
dem autochtonicznym, przejawniającym budowę łus- 
kową. Na to wskazuje dobitnie wytarcie skrzydła 
północnego, widoczne na powierzchni. Fałd. prze- 
biega na ogół z wschodu mna zachód. Na granicy 
gminnej między Libuszą a Lipinkami'bieg fałdu zmie- 
nia się z kierunku W—O na N—NO i biegnie 
w kierunku Wójtowej. Zmiana kierunku osi fałdu 
daje się zaobserwować na izohypsach pierwszego 
horyzontu ropnego. | 
"Na wysokości wsi Kryg—Kobylanka, gdzie 

zauważamy podwójne sfałdowanie, osiąga fałd 
znaczną rozpiętość — upad warstw jest nieznaczny, 
nie przekraczający 250, dalej na wschód ku Wój- 
towej dzięki skrętowi fałdu i podwijaniu się skrzydła 
południowego upady wzrastają i dochodzą do 60". 
Na terenie kopalni „Lipa* upad warstw wzrasta 
w kierunku ogólnego zapadu skrzydła, tak, że o ile 
partja półn.-zachodnia kopalni posiada upad 10—15', 
o tyle południowa około 450. 

Poważniejsze dyzlokacje i przesunięcia związane 
z łałdem lipinieckim omijają szczęśliwie tereny ko- 
pali w Lipinkach, a przejawniają się dopiero na 
zachód i południe od sekcji „Adam kopalni. 
Libusza. 

Stosunki ropne. Horyzontów ropnych 
związanych z łuską lipiniecką można wyróżnić 

cztery. | ŻA Na terenach kopalń w Lipinkach i Libuszy 
stwierdzone zostały dwa poziomy jeden w spagu 
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pierwszych pstrych łupków w głęb. 100—250 m. 
i drugi w stropie drugiego piaskowca ciężkowic- 
kiego w głęb. 250—300 m. Pierwszy z nich jest 
silnie zwiercony i wyeksploatowany ma kopalniach 
„Lipa', „Jutrzenka i „Rużyce* w Lipinkach oraz 
na sekcji ,„Świniarki* w Libuszy. Charakteryzuje się 
on znacznem rozprzestrzeniem, długotrwałą pro- 
dukcją i brakiem gazów. ISAORN ACE 

Drugi z koleji horyzont nie różni się zasadniczo 
od pierwszego. Horyzont ten eksploatowany jest na 
sekcji „Adam i „Czerwone kopalni Libusza, gdzie 
warstwy jego zalegają prawie poziomo. 

Początkowa produkcja tych horyzontów waha 
się od 1.000 do 3.000 kg. dziennie i w przeciągu 
1—5 miesięcy spada do 1/5 wysokości, na tym po- 
ziomie utrzymuje się kilka lat i potem spada powoli 
do 1/10 i mniej, swojej początkowej produkcji. — 
Przeciętna żywotność szybu sięga ponad 80 lat. 

Produkcja gazu nieznaczna, na nowo odwier- 
conych szybach dochodzi do 4 i %4 m3/min. 
i szybko spada. 

Stosunki wodne. Stosunki wodne przed- 
stawiają się ogólnie bardzo dodatnio. Poza wodą 
szutrową stwierdzony został horyzont solanki, wy- 
stępujący w pierwszej serji piaskowca ciężkowickiego 
pod ciśnieniem hydrostatycznem. Przewiercając ho- 
ryzont ropny rzadko natrafiano pod nim na solankę, 
jak to miało miejsce na szybie Nr. III (Lipinki), gdzie 
w głęb. 300—301 m, nawiercono ropę, zaś w głęb. 
314 m. wodę mineralną. Przyczynę nawiercenia wody 
w szybach Nr. 77, 18, 100, 115, kopalni Libusza 
należy tłumaczyć sobie uskokami oddzielającemi 
sekcję „Adam od innych sekcyj kopalni Libusza. 

Warunki górnicze. Chcąc uzasadnić gra-. 
nicę terenu nadającego się pod odbudowę górniczą 
należy uprzytomnić sobie warunki, jakim ten teren 
musi odpowiadać. | 

1) Odpowiednia wielkość pola przeznaczonego pod 
eksploatację, 

2) możliwie największe odgazowanie terenu przez 
uprzednią eksploatację, 

3) odpowiednie odkrycie terenu dostateczną ilością 
otworów wiertniczych, ma podstawie których 
ustalićkby można istniejące stosunki geologiczne, 

4) sprzyjające warunki wodne. 
Warunkom tym odpowiada teren kopalni „Lipa'', 

a częściowo też teren kopalni ,,Jutrzenka' i sekcja 
„Adam kopalni Libusza. Teren kopalni „„Rużyca' 
z racji wystąpień silniejszych gazów 1 miedosta- 
tecznego odkrycia terenu nie nadaje się chwilowo 
pod tego rodzaju eksploatację. Sekcję „Świniarki' 
kopalni Libusza, przyjmuję z pewnem zastrzeżeniem 
ze względu na istniejący tam uskok i niejednostajne 
zaleganie warstw roponośnych. 

Wybrany teren przedstawia się na ogół ko- 
rzystnie ze względu ma łagodny zapad warstw, 
pozbawiony naogół gwałtownych słałdowań i usko- 
ków, które podniosłyby niezmiernie koszty eksploa- 
tacji, o ileby jej wogóle nie uniemożliwiły. 

Poziom wód w pierwszym piaskowcu ciężko- 
wickim leżący 10—20 m. poniżej horyzontu ropnego, 
wymaga ostrożności przy robotach podziemnych, 
chociaż warstwę zbitego piaskowca, t. zw. „skórę, 
rozprzestrzeniającą się w stropie tego piaskowca, 

"uważać można za wystarczającą izolację przed do- 
pływem wód wgłębnych do sieci chodników. 

PRZEMYSŁ NAFTOÓWY: 

Założenie kopalni wiąże w sobie szereg za- 
gadnień technicznych, które przedstawię wedle przy- 
jętej kolejności: | 

1) Wybór systemu odbudowy. ' 
2) Obliczanie zapasów. 
3) Utworzenie dostępu do złoża. 
4) Odbudowa. : 
5) Przewóz i transport ropy. 
6) Przewietrzanie kopalni. 
7) Eksploatacja. | 
8) Koszty własne i ustalenie kapitału zakłado- 

wego. i i 
Przed ustaleniem systemu odbudowy należa- 

łoby przeprowadzić krótkie porównanie starej me- 
tody alzackiej z metodą amerykańską t. zw. „Ranney 
Process', według której prowadzą obecnie odbu- 
dowę i w Pechelbronn. 0. 

Metoda alzacka polegająca na pędzeniu chodni- 
ków równoległych w odległości 10—30 m. od 
siebie, — w samem złożu, wzgl. w bezpośredniem 
jego sąsiedztwie, nie nadaje się w naszych warun- 
kach ze względu na charakter naszych złóż. 

W Pechelbronn mamy do czynienia ze zbitemi 
piaskami, które dają się urabiać narzędziami stalo- 
wemi, bez obawy wzniecen a pożaru. 

Metoda ,„Ranney Process'' 1) polega na pędze- 
niu chodników pod, względnie nad pokładem (Rys. 
1 a). Wedle tej metody pole przeznaczone pod eks- 
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Rys. la. 
Eksploatacja metodą Ranney'a 

ploatację dzieli się na 40-akrowe kwadraty (około 
16 ha), o bokach. długości 400 m, (Rys. 1 b) roz- 
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Eksploatacja metodą Ranney'a 

dzielone między sobą chodnikami, w których w od- 
stępach 3 m. odwierca się 5.28 otworów drenażo- 
wych, o średnicy 2 do 3 cali. 

') Petroleum Developement and Techńology in 1925 
New-York, e k j | 
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Otwory te spełniają racjonalnie swoje zadanie 
wówczas, gdy czerpią ropę ze spągu piaskowca 
ropnego i tym sposobem uniemożliwiają wydos:anie 
się najpierw gazów, a później ropy. 

Różnice opisanych metod nie polegają jedynie 
na sposobie prowadzenia chodników odbudowy. — 
Różnica zasadnicza polega na stworzeniu odmien- 
nych od siebie warunków wysączania się ropy Ze 
złoża. 

Pierwotne ciśnienie w złożu w naszych warun” 
kach jest zwykle znaczne, dzięki czemu pewna część 
gazu jest rozpuszczona i zakomulowana w ropie, 
reszta natomiast złożona z lżejszych węglowodo- 
rów umiejscowia się nad ropą. Przez odwiarty 
równowaga zostaje zachwiana i część gazu będąca 
nad ropą uchodzi otworami wiertniczemi. Druga 
natomiast część gazu uwięziona w ropie rozpręza 
kię i jest siłą motoryczną, doprowadzającą ropę do 
otworu. Stan ten trwa aż do chwili, kiedy ciśnienie 
w złożu spadnie do tego stopnia, że energja roz- 
prężania się gazów nie wystarcza już do pokonania 
oporów przepływu ropy w samym piaskowcu i trans- 
portowania jej ma większe odległości. Wówczas, 
wskutek obniżenia się ciśnienia, gaz wydziela się 
wolno z ropy, i pozostaje w stropie złoża, wzgl. 
w samej ropie, w postaci banieczek gazowych. — 
Dalsze zachwianie «się równowagi i rozpoczęcie 
produkowania, możemy uzyskać przez zmianę CIS- 
nienia 'w złożu i odsłonięcie złoża, którąto rolę 
w całości spełnia odbudowa górnicza. 

Taki stan istnieje w złożu w warunkach kapi- 
larnych i przy idealnie równomiernej porowatości 
piaskowca. W wypadku kiedy istnieją warstwy 120- 
lacyjne, uniemożliwiające infiltrację ropy w złożu, 
powstać mogą „worki ropne lub gazowe, pozo- 
stające pod większem ciśnieniem. 

W starej metodzie alzackiej, polegającej na pę- 
dzeniu 'chodników w złożu, następuje przez ©od- 
krycie dużej stosunkowo powierzchni piaskowca 
ropnego gwałtowne zachwianie się równowagi 
ciśnień, czego skutkiem jest silne odgazowanie okolic 
piaskowca, sąsiadujących majbliżej z chodnikiem, 
dzięki czemu gaz i ropa uchodzą niezależnie od sie- 
bie. W ten sposób nietylko nie wyzyskuje się pręż- 
ności gazu, jako maturalnej siły motorycznej, 
powodującej wypływ ropy, ale przez wywołanie 
silnego spadku ciśnienia następuje gwałtowne roz- 
prężanie. się gazu i wywołany tem spadek tempera- 
tury, co w dalszym ciągu powoduje wydzielanie się 
parafiny i zaklejanie molekularnych porów piaskowca- 
W wypadku kiedy ropa jest bezparafinowa, następuje 
silne parowanie i tem samem utrata wartościowych 
składników z równoczesnem gromadzeniem się ga-- 
zów w chodnikach, co jest dla robót niebezpieczne, 
a usuwanie ich z obrębu kopalni trudne i kosztowne. 
_.. Metoda ,„Ranney Process'* pozbawiona jest wy: 
żej wymienionych wad, gdyż prężność gazu wy- 
korzystać można przez umiejętne i stopniowe obni- 
żanie względnie podwyższanie ciśnienia w złożu, 
a nadto mie tracimy bezpośrednio wyparowanych 
gazów. 

Metoda ta posiada natomiast swoje ujemne 
strony 'w zwiększeniu się kosztów wierceń pod- 
ziemnych i instalacji rurociągów, — chociaż z dru- 
giej strony zmniejsza się niebezpieczeństwo pracy 
I związane z tem koszty wentylacji, przez uniemożli- 
wienie bezpośredniego wydzielania się gazów z złoża. 

„PRZEMYSŁ NAFTOWyY'" SAARCYWĄ 

Struktura złoża (piaskowca) i właściwości sa- 
mej ropy (ropa parafinowa) przemawiają za za- 
stosowaniem metody „„Ranney Process' z pewnemi 
zmianami, koniecznemi ze względu na nieco od- 
mienny charakter złóż naszych w porównaniu z ame- 
rykańskiemi lub alzackiemi. 

Zmiany muszą być przeprowadzone w dwóch 
kierunkach : 

a) w pomniejszeniu od- 
budowy, 

b) w rozmieszczeniu wierceń drenażowych. 
Na przyjęcie tak obszernej powierzchni jednostki 

odbudowy z niedużą stosunkowo ilością otworów 
drenażowych, wpłynęła w procesie Ranney'a, praw- 
dopodobnie równomierna porowatość warstw ropo- 
nośnych, umożliwiająca przesączanie się ropy na 
dalsze odległości, gdy tymczasem w naszych złożach, 
specjalnie odgazowanych, oddziaływanie otworów 
wiertniczych jest na ogół niezmienne. 

Mając na uwadze charakter złoża lipinieckiego, 
zaprojektowałem schemat odbudowy pola o po- 
wierzchni 5640 m?, na którem zos'aje odwierconych 

powierzchni jednostki 

90—100 otworów, na jeden do dwóch przypadających 
na tę powierzchnię szybów odwierconych do obec- 
nej chwili (Rys. 2). 

| j:6* „ —=olwory drerażomwe piykkra 

2 — . głębokie 

Rys. 2. 
Schemat pola drenażowego. 

Z chodników poziomych i pochylń nawiercam 
w odstępach 3 do 4 m. na przemianległe otwory 
„a w. stropie chodnika o długości przeciętnej 4 
do 5 m. i o średnicy 2. Otwory te nawiercają 
pokład na głębokość od 30 do 50 cm. i zostają 
w nim samym poszerzone od 2!» do 3*. Służą one 
do zachwiania równowagi w piaskowcu roponośny rm. 
Gęstość ich rozmieszczenia pozwala przypuszczać, 
że będą na siebie oddziaływać i dzięki temu stworzy 
się strefa o niższem ciśnieniu, biegnąca w złożu 
nad samym chodnikiem, która będzie potęgowała 
powierzchnię przepływu ropy i gazu przez dążność 

f . 

do wyrównania ciśnień, | 
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Przez wtłaczanie powietrza względnie: gazów. 
w. pokład roponośny wytworzy się siłne przedmu- 
chiwanie piaskowca i tem samem silniejsze wyeks- 
ploatowanie piaskowca. Wtłaczanie to może się 
odbywać przez już odwiercone szyby, lub też przez 
otwory wiercone z chodników. 

Otwory głębsze „b'* nazwijmy je „wyrównaw- 
czemi', służyć będą do wyeksploatowania „worków '* 
ropnych, które znaleźć się mogą w obrębie pola, 
a które skonstatowane mogą być łatwo przez kontrolę 
przepływu w poszczególnych otworach „a' 

Przeprowadzenie chodników, równoległych do 
podstawowych w odległości 16 do 20 m, ma na celu 
Muzyskanie przepływu powietrza przy pędzeniu robót 
przygotowawczych. 

Dukle długości 4—5 m. umieszczone na bokach 
pola drenażowego mają na celu umieszczenie więk- 
szych wiertaczek dla. odwiercania otworów wy- 
równawczych i przy równoczesnem przewozie na 
chodnikach. 

Ustalenie. przeciętnej produkcji jednego otworu 
może być uskutecznione dwoma sposobami: 

a) przez obliczenie ogólnego zapasu ropy w złożu, 
b) na podstawie analogji początkowych produkcyj 

otworów wiertniczych. 
Ogólny zapas ropy, która ma być wyeksploato- 

wana metodą podziemną, podany w rozdziale na- 
stępnym, wynosi 13.500 cystern z powierzchni 

635.000 m*, czyli za | m* przypada 210 kg. Powie- 
rzchnia jednego pola drenażowego wyrosi 5.640 m+, 
produkcja zatem jednego pola wyniesie 118 cystem, 
dla okrągłości przyjmuję 120 cystern, ilość odwier- 
conych otworów drenażowych 90, t. j. na 1 otwór 
wypada mniej więcej 1.33 cysterny produkcji. 

Porównajmy ostatnią liczbę z wykresem pro- 
dukcji otworów wiertniczych Nr. VII, VIII i IX, 
kopalni ,Lipa', odwierconych między staremi szy- 
bami (Rys. 3). Przeciętna produkcja początkowa 

Począłkowa produkcja otworow wieriniczych NeVILi VII... 
kopalni: 
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powyższych otworów przez okres 100-dniowy wy- 
nosi 10 cystern, przy średnicy otworu 5. Przy 
założeniu, że wypływ ropy jest proporcjonalny do 
przekroju, otrzymamy następującą produkcję: 

UUTOG SAO KS LOC 
DOMAS 0 gel AE, 
0.0156 m* przekrój otworu wiertniczego. 
0.0028 m* h „ drenażowego. 

. Początkowa produkcja otworu drenażowego, jak 
widzimy ma podstawie powyższego obliczenia, po- 

krywa ogólną produkcję otwóru, którą obliczyliśmy 
w poprzednim ustępie. 

.. Uwzględniając silne zachwianie równowagi przy 
drenażu, a nadto posługiwanie się powietrzem 
wtłaczanem, dochodzimy do wniosku, że obliczenie 
produkcji pierwszym sposobem jest miarodajne AIC 
przecenione. 

Przyjąć można, że eksploatacja jednego otworu 
drenażowego trwać będzie 70 do 100 dni, to jest 
tak długo, jak długo trwa początkowa produkcja 
szybów wierconych na tym terenie. 

Dalszą eksploatację, ponad wyżej przyjęty okres, 
uzależniam od kosztów, 
ciągało dalsze utrzymanie chodników. 

Obliczenie 
wiedzi ma pytanie: ile jest ropy w danym złożu, 
uzyskamy dwoma drogami: 

a) przez porównanie krzywych produkcji z eks- 
ploatacji „wiertniczej, przyjmując pewien procent 
zczerpania złoża tym sposobem, 

b) przez określenie „porowatości piaskowca przy 
znanej miąższości warstw roponośnych. 

Wyniki otrzymane z obu tych metod nie pokry- 
wają się wzajemnie i wykazują, że zapas ropy 
obliczony na podstawie krzywych produkcji otwo- 
rów wiertniczych, z przyjęciem dość znacznego 
procentu zczerpania, jest znacznie wyższy od obli- 
czonego zapasu ma podstawie porowatości piaskowca, 
przy przyjęciu 100% zapełnienia porów ropą. — 
Tłumaczyć to należałoby migracją horyzontalną ro- 
py. Z chwilą kiedy jako podstawę do obliczeń za- 
pasu przyjmiemy wyniki otrzymane z pomiarów 
porowatości piaskowca, przypuszczać można, że 
popełnimy błąd na niekorzyść ogólnego o a mie 
w kierunku jego przecenienia. 

Zanim przystąpię bezpośrednio. do obliczeń, 
wskazanem kędzie przytoczenie kilku cyfr otrzyma- 
nych na podstawie praktyki 1 doświadczeń labora- 
toryjnych w Pechelbronn. 

Chan briet 2) otrzymuje w swoich obliczeniach 
następujące (wyniki: zawartość . objętościowa ropy 
w złożu wynosi 27%, z czego odwiartami wyeks- 
ploatuje się 16.67%, odbudową górniczą 43.33%, 
pozostałe zaś 40% ogólnego zapasu ropy uzyskać 
można wedle niego przez przemywanie piasków | 
ropnych parą wodną. Podczas gdy Chambrier po- 
daje, że na 1 m% piasku wyeksploatowano ponad 
250 kg. ropy, z czego T6 kg. wierceniami, a 174 kg. 
odbudową górniczą, to znów Schneider *) .przy- 
tacza jako ilość wyeksploatowaną metodą górniczą 
e AAC, piasku 200 kg., zaś procentowe wy- 
czerpanie zapasów ujmuje w następujące liczby: 
drogą wierceń otrzymuje : się 21.8 %, odbudową 
górniczą 52.1%, pozostaje w złożu 26.1%. Powyższe 
liczby stwierdzone zostały dodatnio w praktyce i tak, 
pole o powierzchni 110.000 m*, przy miąższości 
pokładów 2.5 m. wydało 2.100 cyst. ropy, następnie 
odbudową górniczą wyeksploatowano w przeciągu 
3 lat 4.000 cyst., co stanowi przeciętnie 185 kg. na 
1 m$ piasku. Ogólna produkcja uzyskana odbudową 
górniczą przewyższała około. 2.5 razy produkcję 

otrzymaną szybami. Wyniki eksploatacji podziemnej 
uzyskano w dość mało sprzyjających warumkach, 
ze względu na: 

') Exploitation. du KARE pat puits et salecies str.. 14. 
zh Die. Gewinnuvg von _Erdól, Berlin 1927 str. 134. 

jakie będzie za sobą po- 

zapasów. Otrzymanie odpo- | 

3 
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''a) znaczny ciężar gatunkowy ropy (0.880) i z tem 
idącą jej gęstość, 

b) przy kompletnem odgazowaniu złoża, doko- 
- nanem przez przeprowadzenie chodników w Sa- 

"mym pokładzie ropnym, 
c) przy małych upadach zalegania (5—8%). . 

jedyną wydatnie sprzyjającą okolicznością jest 
struktura pokładu ropnego w postaci. luźnych 
piasków. | 

Dokonane obliczenia zapasów wymaga uprze- 
dniego ustalenia następujących danych: © 

1) Pomiaru rzeczywistej powierzchni piaskowca 
roponośnego w wyznaczonych z góry grani- 

m 1GAChi 
2) Ustalenie średniej miąższości złoża produktyw- 

nego. 
3) Określenie procentowej zawartości ropy w jed- 

nostce objętościowej pokładu, na podstawie 
- pomiaru porowatości piaskowca. 

4) Ustalenie procentowego zczerpania złoża do- 
i tychczasową eksploatacją. 
Rzeczywista powierzchnia złoża wynosi 639.080 m”, 

zaokrąglam tę liczbę dla daszych obliczeń na 
635.000 mż. | o 

Średnia miąższość piaskowca uzyskana z średniej 
arytmetycznej miąższości pokładu ropnego na od- 
wierconych szybach wynosi 3.31 m, zaokrąglam do 
WATCYCĄ 

Porowatość piaskowca lipinieckiego wynosi 
25.12%, zaokrąglam ją do 25%. Mając na uwadze 

sposób eksploatacji stosowany dotychczas w Lipin- 
kach przyjmuję 25% zczerpania złoża wierceniami. 

Do określenia porowatości piaskowca ropnego 
Lipinek posłużyła mi metoda objętościowa. 1) 

Po ustaleniu miąższości strefy ropnej i poro- 
watości piaskowca ropnego należałoby przyjąć 100% 
zapełnienia porów piaskowca ropą, tem bardziej, że 
jak już wyżej wspomnialiśmy obliczenie zapasu 
metodą bezpośrednią, to znaczy badaniem porowa- 
tości piaskowca, daje znacznie skromniejsze wyniki 
od metody pośredniej, opierającej się na krzywych 
produkcji. 

Dla zachowania daleko idącej ostrożności przy 
obliczaniu zapasów przyjmuję 25% całkowitego za- 
pełnienia porów ropą, a ze względu na soczewki pło- 
nego piaskowca, przegrody ilaste i t. p. uwzględniam 
w dalszej kalkulacji tylko 75% ilości uzyskanej 
z tego rachunku. | 

635.000 x 3 = 1.905.000, okrągło 1.900.000 m3 
piaskowca. i 

25% objętości piaskowca przy 75% napełnieniu 
porów ropą otrzymamy: 

PGDOO0O 220 356.250 b 1 "e 100. 100. 70: koaś 
Cg. ropy = 0.8461, 
350.250 x 0.8461 = 31.453, t. j. okrągło 30.000 

cystern ogólnego zapasu ropy, czyli na 1 m3 złoża 
wypada 157 kg. | 

(D. n.) 
——G0ZR— 

Inż. Władysław KLIMKIEWICZ 
„Pionier* $. A, Lwów. 

Tłoczenie gazu w złoże jako środek 
zwiększający wydobycie ropy.. 

(Ciąg dalszy) - 
Rozdział 4. 

Czynniki sztuczne wpływające na 
| _ efekt metody. 

Dobór czynników sztucznych zależy w głównej 
mierze od nas i będzie on w związku z warunkami 
naturalnemi. Temi czynnikami są: sytuacja kopalni, 
położenie i ilość szybów tłoczących, wybór części 
złoża w którą gaz tłoczymy, charakter medjum ga- 
zowego, jego objętość i ciśnienie, sposób tłoczenia, 
oraz rozłożenie ciśnienia na poszczególnych szybach 
kopalni. PEP 

Pod ' terminem „sytuacja kopalni* rozumię 
obszar i granice terenu produktywnego i ustosun- 
kowanie się względem kopalni sąsiadów. Dla racjo-- 
nalnej eksploatacji wskazanem jest posiadanie jak 

największego obszaru o zwartych granicach. Mini- 
mum obszaru jest zależne od wielu czynników. — 
Mniejsze kopalnie, przy sprzyjająacem położeniu, 
mogą być samodzielnie zużytkowane, choć zawsze 
korzystną jest współpraca sąsiadów. | 
_ Na wybór szybów tłoczących mają wpływ bu- 

dowa geologiczna złoża, porowatość piaskowca, 
położenie wód bocznych, położenie szybu i kopalni 
w stosunku do kopalń sąsiednich, oraz stan szybu 
tłoczącego. (W tym wypadku nie można stawiać 
żadnych reguł, gdyż zależą one od warunków miej- 

scowych, jednak pewne wytyczne mogą być wy- 
jaśnione. Szyb tłoczący powinien oddziaływać na 
jaknajwiększą liczbę szybów produktywnych i to 
przy jaknajregularniejszym rozdziale ciśnienia. Naj- 
lepsze rezultaty bywają osiągnięte przez łokowanie 
szybów tłoczących w dolnej części kopuły lub na 
skrzydłach siodła i niższych partjach fałdu tak, by 
medjum tłoczyło ropę ku górze. iJeśli istnieje w zło- 
żu ma kopalni woda brzeżna, szyb powinien być 
wyznaczony na jej krawędzi, by wywierał przeciw- 
ciśnienie i powstrzymywał jej napływ. Czasem, 
szczególnie przy wczesnej odbudowie, gdzie za- 
leży nam na konserwacji gazu, tłoczy się gaz po- 
niżej szczytu siodła w horyzont gazowy. edvż 
wtenczas więcej gazu udaje się nam w tą część 
złoża wtłoczyć, niż w horyzont ropny. Jeżeli znany 
jest nam kierunek rozchodzenia się ciśnienia, a nie 
chcemy oddziaływać na sąsiednie kopalnie, szyb tło- 
czący może być tak obrany, by tłoczył ropę od 
granicy ku żądanym otworom produktywnym. — 
Na szyb tłoczący nie byłby wskazanym. otwór 
o początkowej małej dziennej produkcji, bo wska- 
zuje to na mniej porowaty piaskowiec, małe na- 
sycenie lub zbyt małą jego miąższość. Z. drugiej 
znowu strony strata produkcji kopalni jest w tym 

1) W. G. Russel A. Quick Method for Determining of the 
American Assocation of Petroleum Geologits 1926, © 
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wypadku majczęściej nieznaczna. Przy wyborze od- 
padają szyby, których rury nie są w porządku, 
lub są zapuszczone aż do spodu. Nie może też na- 
turalnie być użytym szyb graniczny, o ile niema 
współpracy sąsiadów. Często, gdy kopalnia nie 
posiada szybu nadającego się na otwór tłoczący, 
bywa on specjalnie wiercony w środku lub w od- 
powiednim miejscu kopalni. 

Ilość szybów tłoczących nie może być również 
przepisana z góry, gdyż zależy to od okoliczności 
w jakich kopalnia produkuje. Zazwyczaj, po zorjen- 
towaniu się w sposobie rozchodzenia się ciśnienia 
i jego zasięgu, udaje się wyznaczyć potrzebną ilość 
szybów dla objęcia wyznaczonej przestrzeni, prze- 
ciętnie jeden na 3 do 10 szybów produktywnych. 
Trzeba tu też nadmienić, że tam, gdzie stosuje się 
przeciwciśnienie na szybach produktywnych, jest 
potrzebna mniejsza ilość szybów tłoczących, choć 
konieczny jest dłuższy czas dla wyeksploatowania 
terenu i większa ilość medjum tłoczonego. 

"jako medjum tłoczące bywa stosowany gaz 
naftowy mokry, suchy, powietrze, a także próbo- 
wano użyć gazu wydmuchowego -:z motorów spa- 
linowych i dwutlenku węgla. Ostatnie doświadczenia 
laboratoryjne H. Powera$) wykazały, że do pewnej 
wysokości ciśnienia, (15 atm. w doświadczeniu) po- 
wietrze jest efektywniejszym czynnikiem tłoczącym, 
oraz działa szybciej. niż gaz. Do podobnych wy- 
ników doszła też Stacja IDoświadczalna w Bartles- 
ville 9), oraz potwierdzają to wyniki praktyczne. 
Jeżeli mokry gaz użyty jest jako medjum, obniża 
on napięcie powierzchniowe i wiskozę ropy, zmniej- 
szając opory ruchu wydatniej niż powietrze, choć 
jest on gorszy jako. czynnik propulsatywny. To 
samo ma miejsce przy użyciu gazu suchego, jednak 
nie w tym stopniu jak przy gazie mokrym. 

Powietrze jest najtańszem medjum, lecz nie 
zawsze musi być najrentowniejszem w końcowym 
bilansie. Słabą stroną użytku powietrza jest jego 
działalność korozyjna i większa emulsyłfikacja ropy, 
o ile równocześnie jest produkowana woda. Wadą 
również jest to, że gaz z otworów produktywnych, 
posiadających znaczny procent powietrza mie może 
być użyty do celów opałowych i nie nadaję się do 
fabrykacji gazoliny metodą kompresyjną, ze wzglę- 
du na niebezpieczeństwo eksplozji. Najczęściej jednak 
procent tlenu jest minimalny z powodu zmian jakie 
zachodzą w złożu tak, że tłoczenie powietrza nie 
przedstawia miebezpieczeństwa. Metan tworzy bo- 
biem mieszaninę wybuchową z powietrzem przy 
6 do 13% objętościowych gazu, zależnie od tem- 
peratury i natury gazu zmieszanego. Ze względu 
jednak na pewność ruchu należy utrzymać mieszaninę 
w minimalnej ilości 25% gazu, poniżej której zejść 
nie powinniśmy. Gazy spalinowe rzadko bywają sto- 
sowańne do tłoczenie w złoże. 

Z tych powodów byłoby wskazanem początkowo 
użyć powietrza, by wyznaczyć kierunek rozchodze- 
nia się ciśnienia, następnie przejść na gaz mokry 
dopóki produkcja się opłaca, a następnie na gaz 
suchy z równoczesną fabrykacją gazoliny, ostatecznie 
znów ma powietrze, zużywając gaz na opał. W da- 
nym wypadku będzie decydowała cena gazu oraz 
pa ez i pewność otrzymania odpowiednich jego 
ilości. | 

Ciśnienie tłoczenia jest w związku z objętością 
wtłaczanego medjum, a zależy ono od oporów zło- 
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ża, jego porowatości i miąższości. Ciśnienia uży- 
wane przy odbudowie wynoszą od kilku do 25 
atm, rzadziej zaś ponad 30 atm. Ciśnienia początkowe, 
to jest przy rozpoczęciu tłoczenia lub po długiej 
przerwie, bywają zazwyczaj znacznie wyższe, niż 
robocze. Ciśnienie robocze reguluje samo złoże 
zależnie od ilości wtłaczanego medjum, choć nie 
jest ono stałe ze względu na zmianę warunków 
w złożu i na kopalni. 

Objętość medjum tłoczonego przez jeden otwór 
wynosi przeciętnie 0,25 — 4,00 metrów kub. na mi- 
nutę, choć nieraz dochodzi też do 8,00 m. kub. 
Początkowo objętość medjum będzie mała, a do- 
piero stopniowo okresami objętość ta będzie się 
zwiększała aż do momentu, kiedy znowu będzie 
musiała być zmniejszona. 

W teorji odbudowy i zachowania ciśnienia po- 
winniśmy tak regulować ilości medjum, by różnica 
ciśnienień w różnych punktach złoża była jak naj- 
mniejsza. Gdy bowiem w miarę ciśnienia obniżają 
się opory ruchu, i ropa zaczyna szybciej płynąc to 
z kwadratem chyżości wzrastają opory, co powoduje 
większe zużycie energji. Przy dużej różnicy ciśnień, 
wskutek ekspanzji gazów, wzrasta opór baniek gazu 
i zmienają się fizycznie własności ropy. Musi więc. 
być zachowana równowaga pomiędzy powyższemi 
czynnikami. 

Mały efekt tłoczenia gazu lub powietrza w złoże 
może być spowodowany, jak wspomniałem, wskutek 
„przedzierania się' lub „prześlizgiwania się'* medjum. 
To pierwsze zjawisko ma miejsce, gdy medjum 
przedostaje się przez górną warstwę piaskowca 
ropnego lub gazowego już wyeksploatowanego po 
linji najmniejszego oporu. Nieefektywna strata ener- 
gji da się nieraz już z początku zauważyć w ten 
sposób, że pomimo zwiększania ilości. medjum ga- 
zowego, nie wpływa to na produkcję, a jedynie 
nieproporcjonalnie wzrasta ilość wyprodukowanego 
gazu w stosunku do produkcji ropy. Prześlizgi- 
wanie się medjum następuje zazwyczaj w, później- 
szym okresie odbudowy ciśnienia, wskutek wytwo- 
rzenia się kanałów w złożu, z których ropa została 
poprzednio wyparta. Te niebezpieczeństwa dadzą się 
zmniejszyć przez odpowiednie zamknięcie pokładów 
i wybór odpowiedniej części produktywnego złoża, 
oraz przez początkowe, powolne i stopniowe zwięk- 
szanie ilości medjum. Po spostrzeżeniu zjawisk 
prześlizgiwania i przedzierania się medjum unika 
się go przez zmianę szybu tłoczącego. Pół- 
środkiem w tym wypadku jest zmniejszenie ilości 
medjum, s'osowanie przeciwciśnien'a, lub próźni na 
odpowiednich szybach okolicznych. 

Sztuczna zmiana ciśnienia w szybach produku- 
jących ma więc na celu skierowanie rozchodzenia 
się ciśnienia w pewnym przez nas określonym kie- 
runku. Jeżeli szyb tłoczący będzie znajdował się 
niedaleko granicy sąsiedniej kopalni, ma którą 
nie chcielibyśmy oddziaływać, stosowanie przeciw- 
ciśnienia na szybach granicznych zapobieże stratom 
medjum, zaś użycie wysokiej próżni na innych otwo- 
rach skieruje medjum w żądanym kierunku. Prze- 
ciwciśnienie na złoże może być wywarte przez ko- 
lumnę płynu w otworze szybowym pompowanym 
lub przez zdławienie odpływu gazu na rurociągu 
wpływowym. Przy szybie samoczynnym możemy 
dławić mieszaninę gazu i ropy w rurze odpływowej 
lub też użyć przeciwciśnienia w separatorze. Przeciw- 
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ciśnienie musi być regulowane, a jego wielkość da 
się określić drogą prób. To może obniżyć nieco 
produkcję na danym szybie, będzie jednak miało 
wpływ na lepsze zużycie medjum na całej kopalni 
i zwiększy jej ostateczne wydobycie. , o. 

Drugim Środkiem skierowania ciśnienia 
stosowanie wysokiej próżni na szybach pompowa- 
nych. Środek ten oddzielnie stosowany mie jest 
ekonomicznym wskutek szybkiej eksploatacji gazu 
ze złoża, a następnie zbyt szybkiego spadku pro- 

jest 

dukcji i ewentualnie wkroczenia wody. W łącznosa 
jednak z odbudową ciśnienia złoża, niebezpieczeń- 
stwa te nie mają miejsca. Trzeba tu też dodać, że 
w pewnych warunkach przy miękkich i sypliwych 
piaskowcach ' stosowanie próżni jest powodem 
szybkiego zamulenia otworu i zużycia skórek wen: 
tyli pompowych. 

Rozdział 5. 
Przygotowanie kopalni. 

Po zorjentowaniu się w warunkach naturalnych 
kopalni, przed nakreśleniem ogólnego planu dzia- 
łania, mależy zorjentować się w wysokości po- 
trzebnego ciśnienia, celem zamówienia odpowiednich 
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RYS Ka: 
Logarytmiczne wyznaczenie normalnej krzywej spadku produkcji. 

kompresorów i skalkulowania przybliżonych kosz- 
tów. W tym celu przygotowuje się któryś z szybów 
tłoczących i próbuje się, przy pomocy przenośnego 
kompresora, przy jakiej wysokości ciśnienia udaje 
się medjumm wtłoczyć w złoże. Nieraz konieczna jest 
zmiana szybu tłoczącego na inny, który daje niższe 
ciśnienie robocze, wskutek większej porowatości 
piaskowca i niższego ciśnienia tej części złoża. — 
Równocześnie należy sporządzić statystykę i pomiary: 
produkcji ropy i gazu kopalni i kopalń sąsiednich, 
wykonać pomiary ciśnienia złoża, przygotować szyby 
tłoczące i szyby eksploatowane, oraz zmontować 
stącję kompresorów i sieć rurociągów. 

By móc ocenić późniejsze rezultaty i kierować 
ruchem, należy posiadać dokładne dane dotyczące 
produkcji gazu i ropy, ewentualnie procentu wody 
zawartej w produkcji. Te Ścisłe dane powinne być 
zebrane nietylko z kopalni, na której ma się zamiar 
Powyższą. operację stosować, lecz również kopalń 
sąsiednich, na które odbudowa ciśnienia może swój 

Str. 331 SPORZEMYSNINANAOWN 
wpływ ewentualnie wywrzeć. Dobry obraz produkcji 
dają wykresy graticzne. Przy ich pomocy możemy 
też oszacować przyszłą produkcję kopalni dla wa- 
runków istniejących, przed i po rozpoczęciu tło- 
czenia, Jedną z najdokładniejszych metod graficznych 
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Rys. 3b. 
Wykres krzywej spadku produkcji na papierze milimetrowym 

w układzie: dzienna produkcja — czas. 

jest wykres na papierze logarytmicznym (Rys. 3 a.) 
i milimetrowym (Rys. 3 b.). W wypadkach skompli- 
kowanych ułatwia kreślenie przewidywanej krzywej 
metoda „różnicy stosunków 10). Również wykres 
w układzie: całkowita produkcja i przeciętna „pro- 
dukcja dzienna (Rys. 3 c.), dają dobry obraz zmian, 
jakie zachodzą po rozpoczęciu operacji. Wskazanem 
byłoby również poczynić dokładne pomiary cięża- 
rów gatunkowych gazu i ropy, jej wiskozy i na- 
pięcia powierzchniowego, temperatury, zawartości 
gazoliny w gazie, oraz analizę gazów na zawartość 
bezwodnika *' węglowego, zawartość ewentualnej 
wody w płynie i procentu emulsji ropnej. Poleconem 
jest także pomiar ciśnienia złoża na szybach ko- 
palni. Dane powyższe powinny być zebrane przy- 
najmniej w okresie miesięcznym przed rozpoczęciem 
odbudowy. 

Podstawą przygotowania szybu tłoczącego jest 
znajomość przekroju geologicznego przez war- 
stwy ponad i poniżej złoża, oraz przez właściwy 
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Wykres spadku produkcji w układzie: dzienna produkcja — 
suma produkcji, przy spadku normalnym i po rozpoczęciu tło- 

czenia gazu w złoże. 

piaskowiec ropny. Obecnie każdy prawie szyb, wy- 
wiercony w Stanach Zjednoczonych, czyto przy 
pomocy systemu rotacyjnego czy też linowego, do- 
wierca się pokładu ropnego zapomocą świdrów 
rdzeniowych. W tym też wypadku dokładny prze- 
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krój dolnej partji otworu, oraz porowatość poszcze- 
gólnych piaskowców, mogą być znane. To pozwoli 
nam na odpowiednie założenie „pakera' uszczeinia- 
jącego, - celem odgraniczenia bardziej porowatych 
warstw nieproduktywnych od często mniej porowa- 
tego piaskowca ropnego. Przez zamknięcie w ten 
sposób złoża zabezpieczamy się przed stratami me- 
djum, zwiększając w ten sposób jego działanie. 
Kontrolę porowatości piaskowca daje też próba 
tłoczenia medjum w różnych położeniach „pakera''. 
Mając więc przekrój geologiczny, porowatość 
piaskowców i znając wysokość ciśnienia, odpo- 
wiadającego różnym pokładom w otworze, możemy 
zdecydować, w jakim położeniu należy „pakera'* 
założyć. 

Jako przewód do tłoczenia 
medjum mogą służyć rury wiert- 
nicze lub rurki pompowe, opa- 
trzone „pakerem*. O ile ostatnia 
kolumna rur nie jest szczelna lub 
nie jest zacementowana nad po- 
kładem ropnym tak, że może 
istnieć wątpliwość co do tego, 

© czy medjum będzie wtłoczone 
w Odpowiednie miejsce w złożu, 
wtedy dla odgraniczenia go za- 

„ kłada się „pakera* kotwicowego 
na rurkach. Zanim jednak „paker* 
będzie założony, należałoby ot- 
wór rozszerzyć, a następnie wy- 
czyścić z zasypu i płynu, oraz 

"GL _.. osadów parafiny. „Paker* tego 
RE . samego typu lub specjalny może 

| - być następnie uszczelniony przez 
% | | zacementowanie. | 
(A) e Urządzenie sżybu na po- 

ŚL wierzchni zależnie od tego, czy 
tłoczymy przez rurki, czy przez 

a> "rury wiertnicze, składa się z gło- 
wicy pompowej, na której wiszą 

| beer) __ rurki lub specjalnej głowicy wkrę- 
i conej w tury. Na rurociągu znaj- 
ih 7 duje się wentyl zwrotny i zwy- 

czajny, na głowicy zaś mano- 
| metr i wentyl dla odpuszczania 
Ź |. „ciśnienia otworu (Rys. 4 i 5). 

ZR Czasem wskazanem jest dla kon- 
ZE troli założenie głowicy rurowej, 

L Ą uszczelniającej ruchomą i posta- 
Ą Ź wioną kolumnę rur. ; 

Rys p Szyby pompowe wymagają 
Szkic sytuacyjny zamknię- 
cia i uszczelnienia otworu 

tłoczącego. 
1. Rurociąg doprowadzający med: 
jum, uzbrojony suwakiem i wen: 
tylem zwrotnym. — 2. Rurki pom» 
powe. — 3. Czworak z fitingami. 
4. Głowica pompowa. — 5. Gło- 
wica rurowa uszczelniająca — 
6. Paker kotwicowy. — 7. Kot: 

ciwciśnienie ma być na nich sto- 
sowane, choć nie zawsze jest to 

uszczelnia się w otworze ruzży 
wiertnicze za pomocą „pakera*, 
a na powierzchni przy pomocy 

wica perforowana. — 8. Pokład głowicy. W miękkich a sypli- 

| Kraj wych pokładach, tłoczenie gazu 
może powodować nieregularność ruchu szybów pom- 

powanych, dlatego jest wskazanem posiadać urzą- 
dzenie szybowe w dobrym stanie. . deaitu, 

Rurociągi doprowadzające medjum muszą być 
tak projektowane, by dały jak najmniejsze straty ciś- 
nienia, a więc o odpowiedniej średnicy i bez ostrych 
łuków, oraz o ile możności o jednostajnym spadzie 

nieraz przygotowania, o ile prze-. 

potrzebnem. W tym wypadku: 

ze względu na wodę w skomprymowanym powie- 
trzu. Rurociągi główne są zazwyczaj od 5—2 cali, 
zaś boczne dwu i półtora calowe. Odwadniacze mu- 
szą znajdować się na rurociągu skomprymowanego 
powietrza zazwyczaj za kompresorem i przed przy- 
rządem mierniczym na szybie,. by zapobiegać za- 
marzaniu rurociągu, oraz ze względu na dokładność 
funkcjonowania mierników gazowych. 

" Rys. ko 
Urządzenie powierzchniowe szybu tłoczącego w Texas dla do- 

prowadzenia medjum gazowego. 

llość i jakość kompresorów zależy od ilości po- 
trzebnego medjum i wysokości ciśnienia, a bywa 
też czasem dostosowana do normalnych typów uży- 
wanych w fabrykach gazoliny. W innym razie 
używa się dwustopniowych kompresorów z chłodni- 
cą typu półstałego, dla średnich objętości od 2 
do 10 metrów sześc. na minutę. Napęd zależy od 
warunków miejscowych. Najczęściej kompresory są 
zainstalowane centralnie ze względu na taniość ob- 
sługi, choć ustawienie ich przy szybach tłoczących 
nie wymaga specjalnego rurociągu. O ile posiadamy 
stację centralną praktycznem jest podzielenie szybów 
na podstawie różnych ciśnień roboczych, i dostar- 
czanie medjum z kilku kompresorów do osobnego 
zbiornika dla każdej grupy szybów. To pozwala na 
mniejszą kompresję medjum, i większą ekonomię 
ruchu, niż przy jednym wspólnym zbiorniku. Od- 
pada tu również potrzeba stosowania automatycznych. 
kontrolerów. | 

Na rurociągach, doprowadzających medjum, 
znajdują się mierniki gazowe, rejestrujące ilość 
i ciśnienie (Rys. 6.) lub regulatory ilości (Rys. 7.). 

Rys. 6. 
Miernik Foxboro, rejestrujący ciśnienie statyczne i różnicę ciś- 
nień wraz z automatycznym regulatorem ilości i ciśnienia tło- 

| czonego medjum gazowego. STENA 

Rurociągi gazowe z szybów produkujących powinny 
również posiadać odpowiednie urządzenie pomia- 
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rowe, ze względu jednak na duże koszty nie zawsze 
jest to możliwe. Konieczny jest więc wtenczas pomiar 

": * = REZ Goa CZE 0 sy m Z 

| 

| 

Rys. 7. 
Regulator — kontroler ilości tłoczonego medjum. 

ilości H ciśnienia gazu co pewien okres. Na ruro- 
ciągu lub na głowicy szybów produktywnych mu- 
szą się też znajdować odpowiednie połączenia dla 
wykonania powyższych pomiarów, jakoteż brania 
próbek gazu do analizy. 

Rozdział 6. 
Ruch i jego kontrola. 

Kopalnia, na której stosuje się tłoczenie medjum 
gazowego w złoże, posiada trzy fazy ze względu 
na sposób czynności i kontrolę ruchu. | 

Okres początkowy, przygotowawczy został po- 
przednio częściowo omówiony. Chcę jednak wska- 
zać ma pewne trudności i zjawiska, występujące 
przy uruchomieniu szybu tłoczącego. W otworach 
o ropie parafinowej ułatwia nieraz ogromnie wtła- 
czanie medjum dodatek kilkunastu beczek benzyny 
lub rozpuszczalnika paraliny do otworu. Niejedno- 
krotnie powyższy zabieg umożliwi rozpoczęcie za- 
biegu ciśnieniem o 25% niższem, niż poprzednio. 

Zazwyczaj po kilkunastu godzinach lub dniach, 
po wtłoczeniu pewnej ilości medjum, ciśnienie obniża . 

. Slę nieco i pozostaje następnie stałe przez dłuższy 
okres. Rozpoczyna się tłoczenie, małemi objętoś- 
ciami medjum n. p. 0,20 m kub. na minutę, zwięk- 
szając stopniowo co pewien okres o następne 0,20 
im kub., aż do takiej ilości, która mie daje obaw: 
prześlizgiwania się medjum, a która wpłynie od- 
powiednio na zwiększenie produkcji. Objętość ta 
waha się od 0,5 do 4,00 m kub. na minutę, a nawet. 
do 8,00 m kub./min., na szyb tłoczący, zależnie 
od warunków miejscowych. (Dok. nast.) , 

Wykaz literatury patrz zeszyt 13 str. 309. 
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PRZEM. NAFT. w BORYSŁAWIU 

Racjonalizacja i normalizacja żurawia 
kombinowanego linowo-żerdziowego. 

(Ciąg dalszy ) 

Wyciąganie żerdz.i. 

Lina z bębna żerdziowego przechodzi bez- 
pośrednio ma krążek wieżowy, a więc niema tu 
krążka prowadnikowego. 

Napęd bębna liny pojedynczej odbywa się za 
pośrednictwem wału, korby wiertniczej i wózka 
łrykcyjnego. Krążek pojedynczy zostaje zniesiony, 
a prosiak zawieszony jest bezpośrednio na końcu 
liny; przeniesienie z wału korbowego na wał bębna 
żerdziowego — 1 : 1,07, zatem ilość obrotów bębna 
żerdziowego przy popędzie motorem elektrycznym 
wynosi: 

AJĄBLOBĘMM || 45): 7. ża n PER OLOF 42 obr/min. ; 

przyjąwszy cb bębna żerdziowego D — 400 mm, 
to prędkość wyciągania żerdzi 

DW 0OAO314. 1442 
M ror EE BOERZSZ NAGA CE miare 

60 60 

wyciąganie jednej żerdzi 11,5 m długiej, będzie trwać 
„Wobec tego 11,5 sekund. 

1 m/sek., 

Ponieważ nasz przemysł naftowy dysponuje 
wielu wiertniczemi maszynami parowemi, zdolnemi 
jeszcze do użycia, jednak o mocy nie wystarczającej 
do popędu naszego rygu normalnego, proponujemy, 
w celu ich wykorzystania, wprowadzenie typu po- 
leconego (rys. 17.). 

Moc maszyny dla typu poleconego przy 140 
obr/min wynosi 110 KM. | 

Proponowany przez nas układ tego typu ni- 
czem się nie różni od układu typu normalnego; (na 
rys. 15 w miejsce zakreślone i oznaczone literą A 
należy wstawić fig. A1) inne są tylko przeniesienia, z po- 
wodu innej mocy maszyny. 

Typ polecony 
Przeniesienia dla wiercenia na linie: 

(przeniesienie z wału masz. ew,.z wału przyst. zęb.) 

Nazwa urządzenia popęd parowy 
wał bębna wyciąg. . . 1,00 
WA BOY, SWAODAÓ; 1,63 
„: korby wiertn. , ... 4,3 
„ bębna wielokr.. . . „A 9,4 





ASM M 
ODłiczenie:pasów hot II. 
n = 140, D:, = 1250, prędkość pasa 

Dygw.1 1,25 . 3,14. 140 = > ż = sek. ; V 50 — 50 9,15 m/ 

Siła w pasie | 
p__75.N.2.4 _75.2.110.0,95 

ód V R 9,15 
sa AF ©" B£20 szerokość pasa S$ = 1100 

pas szer. 300 mm, Dla pasa Il. :n = 86; D = 9,50 mm; 
D.a.n _0,95.3,14.86 

= 1720 kg., 
— |72 mm; dajemy 

A js Dima a k; prędkość pasa v = 60 60 4,3 m/se 

siła w pasie II. P = ak — „8450 kg. 

| » Pp. (8450. szerokość pasa s = + G00 0 34,5 cm, dajemy 
350 mm przy grubości pasa 14 mm. 

Obliczenia hamuiców. 
Obliczenie hamulca do bębna wielokrążkowego: 
Przyjmujemy, że zapuszczamy kolumnę rur 6' 

do głębokości 1400 m i że jadąc w rurach 7'* za- 
puszczamy je z hamulca. Ciężar rur Q© = 1400.30 = 
= 42000 kg; Całkowita siła P, jaką trzeba zniszczyć 
hamulcem, składa się z obciążenia statycznego 
(Qs, obciążenia, wywołanego przyśpieszeniem mas, 
wykonujących ruch prostolinijny P1, i przyśpieszeniem 
mas, wykonujących ruch obrotowy P, — zaczem 
P e Q; = P: "E IR3 

Na linę wielokrążkową działa siła 10 razy mniej- 
V sza od Q., to jest siła 4200 kg. Pi = 5, ZE Ć 

przyjmując chyżość jazdy w dół z rurami 0,5 m/sek, 
a zatrzymanie w ciągu 3 sekund, wtedy 

42000 0,5 _ 21000 - : KL 0d: $ e nod JAKE: 

ponieważ zaś ma linę działać będzie siła 
razy mniejsza, zatem wyniesie 71,5 kg. 
|ASIE ad 

i R 
rotującego, t. j. bębna i koła zębatego na wale oraz 
część łańcucha i wynosi około 60 kgm/sek*, 
e = przyśpieszenie kątowe 

dziesięć 

, gdzie I = moment bezwładności układu 

Go J9 2 v.30 RJ t "30% KRRSNB. |" 5 m/sek. 

R = promień pracujący bębna = 0,213 
n = 225 | 
0 -2/23.5 
GW: TAB 

| Ba" 60. 7,85 
ZOMO PE s= R "0213 = 2210 kg. 

P = Q. Pi -l- P, —- 4200 —L 72 —- 2210 — 6482. 
Siła P zredukowana na obwód tarczy hamulczej o 

b 1600— D, P, — P.-B> — 6482. 2 — 1730 kg. | h , 

Przyjmiemy kąt opasanią a= 21/05 15% = 471. 
współczynnik tarcia dla ferroda m = 0,25, to naj- 
większa siła działająca na taśmę: | 
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Pp seKEGa:. 1780-8285 20 j5k PoOGEDO DA = 2490 kg (e = zasada 
log. natur. 2,71828); 

Siła na napinanym końcu taśmy 
BIURKU ADIO 

t= A EE WIERODEI: 1, 166 kg, 

natężenie maksymalne w taśmie szerokiej 160 mm: 
przy y=8 mm 

gb 2490 a 
[GDG 000506 DÓB 50 Pon 7 

(2 dziury cb 17 na śruby 5/8"). 
NA oe da | ] Przy przeniesieniu na dźwigniach 6 103 30 

(00 23 

nacisk potrzebny na dźwigni ręcznej = t/30 — 766/30 — 
= 25,5 kg. : 

Obliczenie hamulca do bębna 
Świdrowego. 

Celem obliczenia hamulca przyjmujemy, że czas 
potrzebny na jeden zjazd z warsztatem na dół do 
głębokości 1.500 m wynosi 5 minut, a więc Średnia 
szybkość zjazdu wyniesie 

Dla częściowego uwzględnienia rozpędzania się 
bębna w miarę zjazdu przyjmujemy tę szybkość za 
stałą, wobec czego — wskutek zmniejszenia się 
średnicy nawinięć, w: miarę zwiększania głębokości 
— ilość obrotów będzie wzrastać, — i tak przy 
odwijaniu się liny z ostatniej warstwy, ilość obrotów 

v.30 5,30 
mob. a 4U002I8" 20 NE 

gdzie „r oznacza promień bębna + połowa gru- 
bości liny wiertniczej). 

Siła P, którą musimy zniszczyć hamulcem, skła- 
dać się będzie z obciążenia statycznego (© i dyna- 
micznego; to ostatnie zaś rozbić trzeba ma siłę, 
wywołaną przyśpieszeniem mas, wykonujących ruch 
prostolinijny Px i siłę, wywołaną przyśpieszeniem 
kątowem mas rotujących 

| 6 pł 

Pr 
pasterka „ 40 kg 
nożyce wiertw. 85 „ 
Świder z 7 mobe.530 ,, 

razem 655 kg 

Dla obliczenia P,i P, przyjmujemy, że zahamo- 
wanie ma się odbyć w 4-rech sekundach. 

Pe Q—- P; + Pr 

Q = q.1500 + c | 
C == ciężar warsztatu 6* = 600 kg 
q = ciężar 1 mb liny 7/8* = 1,8 kg 

SR. Ś 3355.50 _ 
Aa /USIW, 

gdzie g = przyśp. ziemskie 
v = śŚredn. szybk. liny 
t = czas potrz. do zahamow. = 4 sek. 

I.2 020005070 
PoR= "ROR ODZIE — 5640 kg; 

gdzie I = moment bezwładn. bębna 
, o” 206 e = przysp. kątowe = i OR ISR 6 

| n.m 225.3,14 w — szybk. obwodowa = A NSGJRAC It == 23,0 

r = promień bębna | 
P = 3355 + 428 r 5640 = 9423 kg. 
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Średnicę tarczy hamulczej przyjmujemy 1600 mm, 
więc siła P zredukowana na obwód tarczy hamulczej 

zi DA DOBRA 0,426 

Układ taśm hamulczych obierzemy tak, jak wska- ; 
zuje rysunek, dzięki czemu kąt opasania = 3600. 
Taśmę wyłożymy ferrodem o współczynniku tar- 

'cia = 0,25. Siła, wywarta na część hamulca, przy- 
mocowanego na stałe | 

Ph. ellG 2000.24 80000. 
| ke domo SB: 3160 kg. 
Siła wywarta na ruchomy koniec hamulca 

paska CAO sk 
EDR JET 

» sadzie, © ==.zaSada lo$. nat. -=/2,/1828 
u = współczynnik tarcia = 0,25 
« = kąt opasania, wyrażony w mierze łuko- 

We) „dla 000 SR ZY (20320, 
Szerokość taśmy hamulczej przyjmujemy 160 mm, 
grubość 7 mm i dzielimy ją następująco: część 
podwójna dwa razy po 50 mm = 100 mm, część 
pojedyncza 55 mm szeroka (5 mm gry w miejscu 
przeplecenia). * 

Dla obliczenia natężeń w części podwójnej i po- 
jedynczej, przyjmujemy ich najsłabsze przekroje: 

szerokość części podwójnej (rys. 18) wynosi 
84 mm (100 — 2 dziury na mity do terroda 
po 8 mm) 

Na Dg EAL 3 
WODZA „( | 

POOL MJ 20 o RH 7 600 
w: Ba 

'Rys. 19. Rys. 18. 
Natężenie w przekroju 

PSB EEN AE 526 kolki? 
840,7. (5100 

(dopuszczalne 600 do 900 kg) 

Część pojedyncza (rys. 19) ma 55 mm szero- 
kości minus jedna dziura = 14 mm na śrubę 4%, 
zostaje więc 41 mm. i 

Natężenie w przekroju | 
t 658 A ZA PUT 

Przeliczymy, jaką siłę R trzeba wywrzeć na 

=R 22 KOJOM, 

dźwignię ręczną dla zahamowania. Układ dźwigni 
hamulczych przyjmujemy, jak wskazuje rysunek 20. 
Przeniesienie na pierwszej dźwigni i, = 1:10, na dru- 

Rys. 20. 

giej ij = 1:3, całkowite przeniesienie i = ii. i» = 1:30 
| t 658 

Siła R a o 804 024 

Nacisk powierzchniowy (na całą powierzchnię ha- 
mulca) wyniesie 

W mala A ih kg. 7 0,257 
Na cm? zaś nacisk powierzchniowy wyniesie 

i 10,000 
k 81,20 KOC. "AIGGWAKO. BAM 

| Szybkość obwodowa tarczy hamulczej 

2 MSW 225 .3,14. 0,8 
A ANS Ę 30 

CZNIE CSV > 1abs20 PHOGOZUZ00, 
Przepis Urzędu górniczego L. 5096/25 dopuszcza 
k.v+ = 25; hamulec więc odpowiada wszelkim wa- 

— 18,8 m/sek., więc ilo- 

- runkom. (Dok. nast.) 

PRACE SEKCJI OLEJÓW MINERALNYCH 
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZAC. 

Metody oznaczania zawartości parafiny 
i w asfaltach. | 2 

"Opracowali Inż. W. J. PIOTROWSKI i Dr. H. BURSTIN na podstawie prac laboratorjów Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych 
„Polmin* w Drohobyczu, rafineryj „Galicja* i „Jedlicze.* 

W:aner jest, że zawartość parafiny w asfaltach 
należy do jednej z najważniejszych cech tychże. 

Przepisy własności asfaltów do budowy dróg, 
podają w jakich granicach dopuszczalną jest za- 
wartość parafiny w tych asfaltach. 

Nie wchodząc w to, czy przepisy te są słuszne, 
to znaczy, czy asfalt zawierający parafinę jest do 
budowy dróg miezdatny, zachodzi konieczność usta- 
lenia metody oznaczania parafiny w asfaltach. 

Znane są trzy metody oznaczania parafiny w: as- 
faltach a mianowicie: Enmngler-Holde, Mar- 

cusson i Schwarz. Żadna z tych metod ana- 
litycznych nie wyparła w 'zupełności dwóch innych, 
a ponieważ każda z tych metod daje inny rezultat 
oznaczenia, jest zawartość parafiny w asialcie wiel- 
kością miepewną. Jest przeto pożądanem, ażeby 
koła fachowe przyjęły jedną z tych metod jako 
powszechnie obowiązującą. a 

W Ameryce stosuje się obecnie. metodę 
identyczną do metody Engler-Holde, podczas: gdy 
w Niemczech wg. „Vorschriiten fir die Prifung 
(Din. 1905 und Din. 1006) von Asphalt und Teer,* 
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wydanych przez Centralny Komitet dla badania as- 
taltów i terów (HHauptausschuss der Zentrastclle fiir 
Asphalt und Teer 1920) oznacza się zawariość para- 
liny w asfalcie metodą Marcussona. | 

Sekcja Olejów Mineralnych Polskic- 
go Komitetu Normalizacyjnego zajęła się 
z obowiązku przeprowadzeniem badań i sprecyzowa- 
niem jednej z istniejących metod oznaczania prarat'ny 
w astaltach. Ażeby odpowiedzieć na to pos'awicne 
pytanie było ważnem stwierdzić, w jakich gran:cach 
można, stosując każdą z tych trzech znanych metcd, 
otrzymać wartości dające się reprodukować. 
„ "Postanowiono przeto w Podkomisji Ol. Min., 
że najlepiej urządzone trzy laborator;a rafineryj 
olejów minera'nych wykonają równo!egłe o naczenie 
parafiny w trzech rozmaitych rodzajach asfaltu me- 
todą Engler-Holde oraz Marcussona, (ewentualnie 
także Schwarza). 

Trzy gatunki astaltów zostały według powyż- 
szych metod zbadane w laboratorjach rafineryi 
„Jedlicze, Koncernu „Małopolska”, ralinerji 
Ski Akc. „Galicja w Drohobyczu oraz Państwo- 
wej Fabryki Olejów Mineralnych „Polmin* 
w Drohobyczu. 

Poddano badaniu: 
1) asfalt z ropy bezpara inowej, 
2) asfalt krakowy, 
3) asfalt z ropy parafinowej. 

Metody badania. 
„ Ażeby uzyskać możliwie jak najzgodniejsze wy- 

mki, sprecyzowano ściśle sposób przeprowadzenia 
każdej metody tak, aby wykluczyć wszelką indywi- 
dualną interpretację oryginalnego przepisu. 

Podanego sposobu postępowania trzymały się 
badające laboratorja jaknajściślej. 

I) Metoda Engler-Holdego. 
50 g. asfaltu odważa się do 100 cm*% kolbki 

dystylacyjnej, albo do 100 cm3, retorty szklanej. 
a rurkę wylotową kolbki wzgl. retorty nasuwa się 

cokolwiek szerszą rurkę szklaną o długości 30 cm 
celem przedłużenia przestrzeni chłodzącej i uszczel- 
ia się ją azbestem, poczem ogrzewając równo- 
miernie oddystylowuje się wszystkie części lotne do 
zważonej parownicy szklanej. Na końcu dystylacji 
należy dużym płomieniem wyżarzyć całą kolbkę 
! rurkę odpustową aż do odpędzenia resztek oleju. 

Otrzymany dystylat waży się i oznacza w nim 
„Awartość parafiny w znany sposób metodą Engler- 
Holdego. Zależnie od przypuszczalnej zawartości 
parafiny w oleju (wskazówkę daje tutaj oznaczenie 
punktu stygności tego oleju), odważa się 0.5—2 g. 
oleju paratfinowego do 100 cm>* kolbki Erlenmeyera 
l dodaje 30 cm% 96% alkoholu i eteru (1:1). Roz- 
twór ten ochładza się w mieszaninie - chłodzącej, 
składającej się z soli i lodu wzgl. śniegu, do tempe- 
ratury —200C. Wydzieloną parafinę sączy się przez 
sączek Schleicher i Schiill Nr. 589 z białą opaską. 

ączek umieszczony jest w lejku chłodzonym do 
—200C w aparacie uwidocznionym na str. 85 prze- 
Dole wydanych przez Sekcję Olejów Minera'nych 
Nap AIEgO Komitetu Normalizacyjnego, (Produkty 
got towe, 1927, Lwów, Krajowe Towarzystwo Nat- 
owe). 

m Znajdujący się na sączku osad parafiny prze- 
ywa się schłodzoną do —20:C mieszaniną równych 
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części eteru i alkoholu tak długo, aż odparowane 
na szkicłku zegarowym 2 cm* przesączu nie po- 
zostawiają stałej pozostałości. 

Parałinę pozostałą na saczku, rozpuszcza się 
w gorącym benzolu 1 spłukuje do zważonej pa- 
rowiniczki. Po odparowaniu benzolu suszy się za- 
wartość parowniczki przy 1050 do stałej wagi. 

II) Metoda Marcussona. 
20 g. asłaltu rozpuszcza się w kolbce zaopa- 

trzonej w chłodnicę zwrotną, w 30 cm* benzolu. 
Rozczyn przelewa się do większej kolby, wypłukuje 
kolbkę 40 cm* benzyny (wzorcowej) normalnej 
i dodaje dalsze 100 em* benzyny wzorcowicj i skłóca 
wszystko starannie. i 
a) Oznaczenie oleju: 

Po kilkugodzinnem odstaniu w ciemności, od- 
lewa się ostrożnie przez podwójny sączek filtrowy 
(Schleicher i Schiiull Nr. 589 z białą opaską) i prze- 
mywa benzyną wzorcową aż do bezbarwności ben- 
zyny. Przesącz służy do oznaczenia części oleistych. 
Celem usunięcia żywic, przesącz rafinuje się w od- 
dzielaczu trzykrotnie (po 15 minut) używając do 
każdej rafinacji po 30 cm* stężonego kwasu siar- 
kowego 66% Bć. Należy uważać na każdorazowe 
dokładne i ostrożne odpuszczenie kwasu odpadko- 
wego. Zrafinowany roztwór benzyny przemywa się 
starannie 10%-owym roztworem ługu sodowego 
w 50%-wym alkoholu, a następnie jeszcze paro- 
krotnie wodą aż do reakcji obojętnej wobec fenolita- 
leiny. 

Większą część benzyny oddystylowuje się z tak 
przemytego roztworu benzynowego. Pozostałość zaś 
odparowuje się z parowniczki i ogrzewa w suszarce 
przy 105% kontrolując co 10 minut, tak długo, aż 
dwa po sobie następujące ważenia będą prawie stałe. 

Otrzymana waga oleju zostaje przeliczona na 
produkt wolny od popiołu. W ten sposób otrzy- 
mujemy zawartość oleju w asfalcie. 
b) Oznaczenie parafiny: 

Otrzymany olej służy do oznaczenia parafiny. 
Jeżeli do oznaczenia parafiny tą metodą użyto 
20 g. asfaltu, to otrzymana ilość oleju wystarcza 
zazwyczaj do przeprowadzenia analizy. W razie gdy 
otrzyma się po wysuszeniu mniej jak 10 g. oleju, 
należy powtórzyć oznaczenia i wziąć tyle asfaltu, 
ażeby otrzymać przynajmniej 10 g. oleju. Z otrzy- 
manej ilości oleju odważa się 10 g. z dokładnością 
- 0.1 g. w małej kolbce, albo w retorcie o po- 
jemności 20 cm*, i bez termometru dystylowuje aż 
do koksu (tak jak przy oznaczsniu parafiny według 
Fioldego). s , W otrzymanym w ten sposób oleju paratfinowym 
oznacza się parafinę zwykłą metodą Holdego. 

Jeśli wytrącona parafina wykaże na termometrze 
obracanym poziomo około osi punkt stygnięcia 
poniżej 450C, należy rozpuścić wydzieloną parafinę 
w 30 cm* mieszaniny alkoholu i eteru (1:1) ! po- 
nownie oznaczyć parafinę według Holdego przez 
oziębienie i sączenie. | , 

Zawartość parafiny przelicza się na pierwotny 

astalt. | 
HI) Metoda Schwarza. | 

Oznaczenia parafiny tą metodą pozostawiono 
do uznania poszczególnym laboratorjum. Tylko 
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jedno laboratarjum (A) wykłonało to oznaczenie. 
Ponieważ mie sprecyzowano przepisu badania, 
oznaczenie to przeprowadziło laboratorjum (A) 
według oryginalnego przepisu Schwarza (Folde VI, 
str. 326). 

10 g. asfaltu zadaje się 4 cn*% kwasu siarko- 
wego o ciężarze gatunkowym 1.84 i dobrze mie- 
szając ogrzewa się w łaźni olejowej przy 1800C aż 
do zupełnego zaniku zapachu SO». Do tak prze- 
reagowanej masy dodaje się 40 gr. węgla kostnego 
lub ziemi odbarwiającej, mieszaninę rozdrabnia na 
miałki proszek i ekstrahuje wrzącą lekką benzyną. 
Po odparowaniu benzyny otrzymuje się pozostałość 
o strukturze wazeliny lub cerezyny, w której ozna- 
cza się zawartość parafiny według metody Engler— 
Holdego jak wyżej. 

Badane Asfalty. 
Jak na początku nadmieniono, zamierzała 

Sekcja Olejów Min. Polskiego Komitetu Normaliza- 
cyjnego wyjaśnić, jak dalece poszczególne metody 
oznaczania parafinv dadzą się zastosować dla asial- 
tów ropowych różnego rodzaju i pochodzenia. 

Do badania użyto przeto następujących asialtów: 
I) asfalt otrzymany jako pozostałość z ropy 

bezparafinowej, 
II) asfalt krakowy (z dystylacji rozkładowej), 

III) asfalt otrzymany jako pozostałość z ropy 
parafinowej. 

Uwagi nad przzprowadzonemi badaniami. 

1. Oznaczenie parafiny według Holdego. 
Laboratorjum A. przeprowadziło ośm oznaczeń 

w asfalcie Nr. I. i po cztery oznaczenia z astaltu 
Nr. IL. i III. 

Laboratorja B. i C. wykonały po trzy oznaczenia. 
2. Oznaczenie parafiny metodą Marcus- 

sona. ' 
Laboratorjum A. zbadało asfalt Nr. I. cztery 

razy, asfalt Nr. II. dwa razy i asfalt Nr. III. trzy 
razy. 

Laboratorja B. i C. wykonały z wszystkich as- 
faltów po trzy oznaczenia. 
3.Oznaczenieparafiny metodąSchwarza. 

To oznaczenie Komisja uznała jako fakulatywne, 
wykonało je tylko Laboratorjum A. dla as.altu Nr. 
Li IL. 

Jak widać z tabeli 3, otrzymano z asłaltu Nr. I. 
parafinę zastygającą przy 380C, zawierającą więc 
olej. Parafinę tą ponownie strącono, rozpuszczając 
jeszcze raz w mieszaninie alkoholu i eteru, oziębicno 
i przesączono. Tabela 3 wykazuje, że dopiero po 
czwartym s!rąceniu o rzymano parafinę o punkcie 
krzepnięcia 48/490. Parafinę tą mo.na uważać jako 
praktycznie wolną od oleju. 

Przy asfalcie Nr. II. o rzymano już przy pier- 
wszem strąceniu twardą parafinę. 

Wyniki badań. 
Tabele 1, 2, i 3 zawierają wyniki oznaczeń 

parafiny w powyższych asfaltach, uzyskane w wy- 
mienionych trzech laboratorjach. 

Tabela 1. Oznaczenie parafiny według Engler—FHoldego. 
Asfalt Nr. Lo _._ Asfalt Nr. Il. ć Asfalt Nr. Ill. 

' Labora- Nr. |0/, oleju _|9/, para- 07 oleju 07, para- 0/, oleju 07, para-| Punkt torjum | dośw otrzym, ky” "finy krzepu otrzym. ky” "fHiny krzepu otrzym. dy -finy krzepn. 
*|| przez , w . /|| przez . w „o"| przez . w parafiny krakow. w oleju asfalcie parafiny krakow. w oleju asfalcie parafiny krakow. weleju asfalcie CG 

1 62.00 8.66 5.38 48.0 | 64.90 0.46 0.30 45.0 | 66.62 | 11.90 7.94 56.0 
2 61 08 6.99 4.14 50.0 || 66.32 0.59 0.39 450 | 69.60 | 12.30 8.56 58.0 
3 64.50 6.92 4.46 51.0 | 66.82 0.49 0.33 45.0 | 64.12 | 12.60 8.08 53.0 

A 4 64.42 6.59 4.24 50.0 | 67.22 0.61 0.41 45.0 | 64.54 | 11.90 7.68 55.0 
5 61.74 5.80 3.58 52.0 
6 63.68 6.60 4.20 52.0 
7 | 63.92 | 6.70 | 4.28 | 520 | 
8 62.96 5.84 3.68 52.0 | 

| 
B 1 63.80 7.24 4.62 48.5 64.8 7.71 0.50 47.5 | 64.18 | 12.94 8.31 55.5 

2 63.12 7.48 4.72 48.5 65.2 7.21 0.47 48.0 | 63.05 | 18.00 8 20 55.0 
3 62.75 7.78 4.88 48.0 64.5 7.60 0.49 47.5 | 61.76 | 13.84 8.55 54.5 

e || 62.29 8.42 5.24 51.5 63.7 0.41 0.26 — 59.70 | 12.70 1,55 54.2 
2 62.50 8.04 5.02 51.4 63.8 0.46 0.29 — 62.36 | 12.40 7.70 54.5 
3 63.14 8.31 5.24 51.5 65.7 0.44 0.29 — 61.38 | 12.35 1.55 54.4 

Tabela 2. Oznaczenie parafiny według Marcussona. 
Asfalt Nr. I. Asfalt Ni. IL Asfalt Nr. IIL 

Labora- Nr. |, oleju _|9% para- 0/, oleju _|%, para- 0/, oleju _|9 para-| Punkt torium |dośw otrzym. le,para finy akt otrzym. lo,par a "finy pa otrzym. ło par a finy krzepn. 
| | PrZEZ | w oleju M arafin PIZEZ | w oleju W arafini Przez |w oleju w o |parafin 

krakow. JU | asfalcie |? J| krakow. JU | asfalcie |P J| krakow. JU | asfalcie] "C 

l 39.10 8.74 3.42 52.0 | 40.80 0.91 0.25 — 47.15 | 16.24 7.65 65.0 
A 2 39.12 8.12 3.17 52.0 | 39.62 0.50 0 23 — 47.50 | 15.80 7.50 55.0 

3 39.10 | 10.00 3.91 51.0 — — — — 47.15 | 15.91 7.50 55.0 
4 39.27 7.21 2.83 54.0 = — — — — — — — 
1 40.40 9.51 3.83 48.0 || 38.20 1.02 0.39 48.0 | 37.10 | 14.82 5.50 55.0 

B 2 40.10 9.98 4.00 48.0 | 39.40 09! 0.36 48.0 | 37.42 | 15.77 590 54.5 
3 40.10 9.85 3.94 48.0 | 3500 0.97 0.34 48.0 | 37.00 | 14.18 5.25 55.0 

1 43.10 4.50 1.94 49.3 | 36.60 0.91 0.33 50.2 || 45.60 1,16 3.54 49.0 
C 2 43.40 4.65 | 2.01 49.1 | 48.10 0.59 0.28 51.5 || 45.90 8.05 3.69 48.9 

3 39.50 5.27 2.08 49.6 | 35.80 0.85 0.30 50.6 || 47.90 1.08 3.39 49.0 
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Tabela 3. Oznaczenie parafiny według Schwarza: 

osi ad WNUDOOZNA 04 SPAK NN A 0 
RE: nkt A . | 0% para- | %, para- | Punkt Nr. | 6 rafi- | 6, Parar Byc Gór lo rafi A | "iny | krzepn. 

finy iny -., | natu na | | dośw. | natu na że: w parafiny w | w / parafiny 
< BRO A, fe|5-.0C asfalt | rafinacie | asfalcie | -0C a rafinacie | asfalcie | R | ralinacie | asfalc 

- 1108 | 38 | 2860 | 4000 | tr44 | 65 J ż 0 RA 13.02 | 38 28.60 | 44.10 | 12.59 58 
BR 3 25.0 47.40 11.85 38 28.60 | 43.00 | 12.30 59 
- | 4 25.0 | 45.80 | 11.45 8 | 2860 | 4260 | 1218 | 60 
0) POCZ NOR ORS ND SNT EIO | 
WOS RAR 8.82 | 41 | 
©|2s 8.89 | 40 | 
s Ę Dao M MOSDRZ ORA RA GAROKE 5 PRIZE 8 5,44 | 45 
Q |o$ BSO | | 
g | 2 5.80 ż | | 

sich 2 DWA: PJS PANA ZIMY ZRAŻA.) SĄ RÓRZERE TRZE SKA, EACH ZE 2 RR WGBÓR W EJIYAYCN> HOP 

ES 5.24 | | | oB 5.20 48 | | 
QL m | 50% 5 239 | 

Omówienie wyników. Tabela 5. | 
W tabelach 4, 5 i 6 porównano wyniki badań |r.,,,.] | 

poszczególnych aboratorjów. Jako wartości prze- torjum | Astalt I. | Asfalt II. | Asfalt III 
ciętne przyjęto Średnie arytmetyczne. „Największe 
różnice oznaczeń przeliczono na wartości przeciętne. ę Przec. zaw. parafiny 3.35%, 0.24%| 75 j 
l Oznaczenie parafiny według Holdego: | „Naiwięk. odchylenie |+ 16.2 %|+ 4.2 %|+, 1.0 % 

Z tabeli Nr. 4 jest widocznem, że największa = Przec. zaw. parafiny 3.92%, 0.36%, 5.550 
różnica w oznaczeniach wykonanych w tem samcem |. | Najwięk. odchylenie |+ 22 dot 69 %|+ 5.9 % 
laboratorjum, na tym samym asfalcie, wynosi + 21.2%. Przed kuti paridny | | 2Wżilc- RAM 3549) 
Jeżeli obliczymy przeciętną wartość oznaczeń każ- C Najwięk. odchylenie +176 %|+ 83 %|+ 42 UA. 
dego Iaboratorjum, i z tak otrzymanych trzech |o__—- Ba 6 las I la o ośle 
wartości wezmiemy następnie średnią wartość, t. zn. z wszystkich Przec. zaw. parafiny 3.105 0.30- oh 0 
wartość przeciętną oznaczeń wszystkich trzech la- | oznaczeń | Najwiek, odchylenie |-+ 30.0 %|-+ 20.0 %,|+ 50.1 % 
boratorjów, to największe odchylenie od przeciętnej 
wartości wynosi dla asfaltu Nr. I i Nr. III. -- 9.4% (za- 
tem dla asfaltów o średniej i dużej zawartości para- 
liny) oraz + 27.0% dla asfaltu Nr. II. zawierającego 
nieznaczną ilość parafiny. 

Tabela 4, 

Labora- | | 
AR Asfalt I. | Asfalt II. | Asfalt III. orjum | 

A Przec. zaw. parafiny 4.240), 0.36% 8.07%, 
_Najwięk. odchylenie |-+ 21.2 0, + 15.3 %, + 15.5 0, 

B Przec. zaw. parafiny 4.74% 0.48%, 8.35% 

| Najwięk. odchylenie |+ 27 %+ 31 %j+ 21 
C Przec, zaw. parafiny 5.17%, 0.28%, 7.60% 

-____| Najwięk. odchylenie |+ 2.2 = 538 %|+ 1.04% | Obliczenie e 

z wszystkich| Przec. zaw, parafiny 4,700% 0.37% 8.019% 
| mecz | Najwięk. odchylenie |+ 8,4 Jo + 27.0 „+ 9.4 % 

TIE PCE YES CPE LETS 

2. Oznaczenie 
Cussona: 

Największe odchylenie w oznaczeniach tego sa- 
mego |aboratorjum wynosi -- 17.6%, podczas gdy 
największe odchylenie od przeciętnej wszystkich 
aboratorjów przy asfalcie Nr. I. wynosi + 30%, dla 
asfaltu Nr. IL. 2 20%, a dla asfaltu Nr. III. -- 50%. 
3 Oznaczenie parafiny metodą Schwarza: 

Jak wspomniano, oznaczenie to wykonało tylko 
jedno laboratorjum (A) na dwóch asfaltach. Największe 
odchylenie poszczególnych oznaczeń wynosi +- 4.7%,. 

parałliny według Mar- 

Tabela 6. 

Przecięt. zawar. parafiny 
Największe odchylenie 

p 

Asfalt L. | Asfalt III. | 
5.17% 

+ 1.6 % 
12.12%, 

+ 47 

Przez zestawienie wartości uzyskanych przy 
wszystkich oznaczeniach parafiny wymienionych labo- 
ratorjów otrzymano tabelę 7. 

Po porównaniu otrzymanych wyników, nasuwa się 
uwaga, że metoda Schwarza, dla oznaczania para- 
łiny w asfaltach nie nadaje się jako metoda standar- 
dowa. Wysoka temperatura rafinacji prawdopodobnie 
nie pozostaje bez wpływu na twarde parafiny. To 
samo przypuszczać należy odnośnie do działania ab- 
sorbcyjnego proszku odbarwiającego, użytego do 
spulchnienia. 

Z dwóch pozostałych metod jest metoda Matcus- 
sona z punktu widzenia chemicznego racjonalniejszą, 
wykonanie jej jednakże jest zanadto skomplikowane. 
Co się tyczy reprodukcyjności wyników otrzyma- 
nych tą metodą w różnych laboratorjach, to stwierdzono 
wahania aż do -- 50%. Jest to, nawet jak na techniczną 
metodę analityczną, zbyt wielki błąd. Mała repro- 
dukcyjność tej metody tłumaczy się tem, że z powodu 
nader skomplikowanego toku postępowania, opis wy- 
konania tej metody nie jest odpowiednio dokładnie 
sprecyzowany. Tem się też tłumaczy, że oznaczenie 
to wykonały poszczególne laboratorja w nieco od- 
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Tabela 7. | 
Asfalt I. Asfalt II. Asfalt III. 

„ Metoda wg. Przeciętna zawart. parafiny 4.7 % „0.37% 8.01% 
- Engler-Holdego | Największe odchylenie ZEM AO URSZNO W LAY 0. 

, Metoda wg. Przeciętna zawart. parafiny 3.10% 0.300/; 5.5505 
Marcussona Największe odchylenie o 90.000 KZ Z0.OS LE SU 00 

Metoda wg. Przeciętna zawart. parafiny 5,170 — 12.120% 
Schwarza Największe odchylenie 0 LG05 A" KATY 

mienny sposób (wyniki tego samego laboratorjum 
odbiegają najwyżej + 17.6% od średniej wartości). 

Za przyjęciem metody „Engler—Holdego' ja- 
ko standardowej przemawia jej szybka i łatwa wyko- 
nalność, oraz stosunkowo dobra reprodukcyjność. 
Z wyjątkiem asfaltu Nr. II, zawierającego jedynie 
nieznaczne ilości parafiny, zatem praktycznie bez- 
prafinowegio, różnica przeciętnych wartości znale- 

zionych 'w poszczególnych laboratorjach waha. się 
w granicach -; 10% około wartości średniej. 

Na podstawie powyższych wyników Sekcja. 
Olejów Mineralnych Polskiego Komi:etu Nor- 
malizacyjnego uchwaliła wybrać metodę 
Engler—Holdego jako obowiązującą i mia- 
rodajną do oznaczania parafiny w asfaltach. 

"DZIAŁ SPRAWOZDAWCZY. 
Badania nad absorpcią gazowych olefinów 

w kwasie siarkowym przy temperaturze 250C. — 
H. S. Davis i R. Schuler. — Joura. Amer. Chem. 
Soc. 52. Str. 121—738 (1930). 

Omawiana praca miała ma 'celu zbadanie wa- 
tunków rozpuszczania się gazowych i parowych ole- 
fiaów w różnie stężonym kwasie siarkowym przy 
temperatutze 250C. i 

Doświadczenia przeprowadzono z następującemi 
olefinami: etylenem, propylenem, 1-butenem, 2-bu- 
tenem, isobutylenem, isopropyl-etenem i trójmetyl- 
etenem. Pracowano kwasem o koncentracji od 05.8% 
do 700/, HaSO+. Zmiennym czynnikiem była również 
intenzywność mieszania badanego olefinu z stężonym 
kwasem siarkowym. Kwas siarkowy stosowano Z f[e- 
guły w znaczniejszym nadmiarze, niż odpowiadałoby 
monomolekularnej reakcji. Wobec tego wszystkie 
wyniki odnoszą się tylko do stadjum początkowego 
działania kwasu siarkowego ma olefiny, tak, że 
charakter tego działania niemógł być zmieniony 
przez powstałe produkty reakcji olefinu i «kwasu 
siarkowego. Urządzenie służące do badania skła- 
dało się z cylindra obrotowego o znanej objętości, 
zaopatrzonego w manometr rtęciowy. Do cylindra 
zawierającego znaną objętość HaSO4 (10—90 cm') 
wprowadzono odmierzoną objętość olefinu i miesza- 
szano z kwasem siarkowym przez wprawienie cy- 
lindra w ruch obrotowy przy pomocy motorka. 

Po skońiczonem mieszaniu (mierzono czas i iiość 
obrotów ma minutę) odczytywano na manometrze 
ubytek ciśnienia, co przeliczono na stratę objętości. 

Autorowie doszli do rezultatów z których naj- 
ważniejsze są następujące: 

1) Ilość zaabsorbowanego olefinu w jednostce 
czasu, jest proporcjonalna do ciśnienia cząstko- 
wego olefinu. 

'2) Przy mieszaniu, przyrost absorpcji jest prawie 
proporcjonalny do powiększonej powierzchni 
kwasu, utworzonej na Ścianach cylindra obro- 
towego. 

wiono rysunek apatatury. 

przy. 94907 (6d 420% 
Wynika z tego, że najwyższy względny wydatek 

3) Badania wykazały, że reakcja między kwasem 
siarkowym a oletinami przebiega wyłącznie na 
ich powierzchni zetknięcia. 

4) Obliczono t. zw. specyficzny taktor absorpcji 
(c) t. j. ilość cm% olefinu zaabsorbowanego 
przez 1 cm? powierzchni kwasu w jednej se- 
kundzie przy stałem ciśnieniu. | 

Wyniki badań dla wymienionych olefinów ugru- 
powane są w 8 tablicach, zaś warunki absorpcji 
przedstawiiono na 10 wykresach. Pozatem przedsta- 

W. 
——0)0—— ] 

Alkohol metylowy z tienku węgla i wodoru. — 
Iil-dalsze badania celem otrzymania dwumetyloeteru. 
— R. L. Brown i A. E. Galloway. — Ind. Eng. 
Chem. 22, str. 175—176 (1930). 

Niniejsze badania są dalszym ciągiem prac ma 
podany temat. (Patrz Ind. Eng. Chem. 20, str. 960 
(1928) i 21, str. 310 (1929.). Już wówczas zauważyli 
autorowie, że przy otrzymywaniu metanolu z tlenku 
węgla i wodoru tworzą się mieznaczne iiości dwu- 
metyloeteru. Obecnie podają oni, że stosując jako 
katalizator mieszaninę tlenków miedzi i chromu 
w stosunku molarnym 3:1, można otrzymać z mie- 
szaniny CO i Hs (w stosunku 1:2) znaczne ilości 
dwumetyloeteru. Reakcja przebiega pod ciśnieniem 
180 Atm. W tych warunkach zależnie od tempera- 

tury pracy otrzymuje się następujący stosunek me- 
W. procentach molowych: przy. tanolu do eteru. 

265%C., 7:4; przy 2859C., 14:6; przy 3059 Ć. 24:22; 
izy. 3000 ©5520 WO 

eteru otrzymuje się między 315—3200C. Autorowie 
opisują szczegółowo sposób przeparowania katali- 
zatora, który ma decydujące znaczenie dla przemiany 
zachodzącej, jak sądzą, według reakcji: 

27 CHROM => CHs + O. CIRCEFHOR 
Wyniki są ugrupowane w jednej tablicy i 2 wy- 

kresach. | 14 
——00—— 



O zastosowaniu węglowodorów naftowych do 
rozcieńczania lakierów. — O. R. Brunkow. — Ind. 
Eng, Chem. 22, str. 177-178 (1930). 
„1 Jak wiadomo, w skład przemysłowych lakierów 
(n. p. nitrocelulozowych) wchodzi nie tylko sama 

_ nitrocelułoza i jej właściwy rozpuszczalnik, zwyczaj- 
nie ester (jak octan butylowy, amylowy. etc.), lecz 
również medjum rozcieńczające, nie będące właści- 
wym rozpuszczalnikiem. Najodpowiedniejszym do te- 
go celu okazał się toluol posiadający dogodną tempe- 

raturę wrzenia. Autorowie próbowali zastąpić to!uol 
stosunkowo tańszą frakcja benzynową. | 

Jak wynika z przeprowadzonych prób, lakier 
_ posiada dla węglowodorów naftowych o wiele mniej- 
"szą tolerancją niż 'dla toluolu; t. zn. w „obecności 

_ stosunkowo małych ilości węgl. benzynowych, płyn 
mętnieje i staje się niejednorodny już przy stosun- 

„PRZEMYSŁ NAFTOWY* AWA EA LA 

kowo małej zawartości naity. Najodpowiedniejszą 
okazała się mieszanina toluolu i trakcji benzynowej, 
która będąc niższa w cenie niż czysty toluol, może 
być stosowana z powodzeniem do rozcieńczania la- 
kierów, Wyniki doświadczenia zawarte są w 5 tabli- 
cach. | w. 

PPE STAA O D 6; mei 

"Przemysł Chemiczny Ny. 13 z lipca b. r. za- 
wiera w dziale sprawozdawczym artykuł inż. chem. 
Józefa Dubois p. t. „Upłynnianie metanu według 
dotychczasowych badań. — Autor uważa metan, 
z punktu widzenia chemicznego, za cenny materjał 
wyjściowy, nadających się do wszelkich przemian 
i syntez organicznych. Omawia on sposoby prze- 
róbki chemicznej gazu ziemnego, jego pirogene- 
tyczny rozkład, oraz sposoby zdążające do upłyn- 
nienia metanu i otrzymania benzyn motorowych. 

DZIAŁ GOSPODARCZY 
Ustawy i rozporządzenia. 

Ulgi celne na okres od dnia 1. lipca do 31-go 
grudnia 1930 r. wprowadzone zostały rozporządze- 

"niem z dnia 24. czerwca 1930 r. Dz. U. Nr. 48, 
poz. 405 przy przywozie maszyn i aparatów nie 

wyrabianych w kraju, o ile stanowią część skła- 
dową „nowoinstalowanych kompletnych urządzeń 
oddziałów zakładów przemysłowych, lub mają 
służyć do obniżenia kosztów, względnie zwiększe- 
nia produkcji przemysłowej lub rolnej. Cło ulgowe 
Wynosi w powyższych wypadkach 35% cła normal- 
nego (autonomicznego). SE 

' .. Rozporządzenie wymienia pozatem niektóre to- 
Wary, które opłacają cło ulgowe, a między innemi, 
z pozycyj taryfy celnej 152 p. 6-a) i b) dna wy- 
gięte żelazne, stalowe dla t. zw. kotłów krakowych 
o średnicy 2.700 mm i wyżej, o grubości Ścianki 
4 mm i wyżej, za pozwoleniem Ministerstwa Skar- 

bu, w wysokości 20% cła normalnego. 
Sa ted wet zwrwe | 

Normalizacja napięcia i częstotlowości prądu 
elektrycznego wprowadzona zotała rozporządzeniem 
Ministra Robót Publicznych z dnia 26 maja 1930 r. 
Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 384. 

AA ——00—— 
| Kredytowanie 
Sprowadzanych drogą morską przez Gdynię unor- 
Mowane zostało Rozporządzeniem Ministrów Skar- 
u, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa (Dz. U. 

R. P, Nr. 46, poz. 388). | 
__. Rozporządzenie to na podstawie art. 7, punkt c) 

Ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie ure- 
_gulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, 
POz. 777), zezwala w $ 1 na przyznawanie im- 
porterom kredytów na należytości celne, w $ 2 

wymienia osoby fizyczne i prawne, które mogą 
z kredytu celnego korzystać. Da'sze paragrafy tego 
rozporządzenia określają, od jakich towarów wolno 
cło kredytować i na jakich warunkach. 

| i zony nny Ba arkeczy! 
Judykatura i interpretacja. | 
Ą Niestosowanie ulgowej stawki podatkowej przy 

SPrzedaży wyrobów. własnej. produkcji. Nie mają 

należności celnych od towarów 

607/20), 

"od uposażeń służbowych. 

prawa do zniżonej stawki podatku od obrotu na za- 
sadzie art. 7 p. b. przedsiębiorstwa przemysłowe, 
sprzedające wyroby własnej produkcji w prowa- 
dzonym w tym celu zakładzie handlowym (art. 14.), 
chociażby dla tego zakładu nabyto świadectwo ka- 
tegorji handlowej (O. N. T. K. w sprawie L. K. 
3097/28), 

—— 00—— 

Odpowiedzialność zarządców Spółki z ogr. odp. 
Wierzyciel udzielając spółce z ogr. odp. kredytów, 
jest "w! prawie mniemać, że broniące go przepisy 
Dekretu o sp. z ogr. odp. są przez jej kierowników 
zachowywane; z chwilą przeto gdy ci ostatni do- 
puścili się poważnych istotnych uchybień i nadużyć 
w szczególności gdy wbrew art. 13-iego Dekretu 
nie spowodowali bądź uzupełnienia kapitału spółki, 
bądź jej rozwiązania, co stało się jedną z głównych 
przyczyn upadłości spółki i połączonych z tą upa- 
dłością strat jej wierzycieli, zastosowanie do takich 
zarządców, co do ich odpowiedzialności art. 10. 
powołanego Dekretu jest w zupełności uzasadnione. 
(Wyrok S$. A. w Warszawie w sprawie Nr. AC. 

Wyjaśnienia do zeznań o podatku dochodowym. 
Władza wymiarowa winna zawiadomić płatnika, któ- 
re wyjaśnienia do zeznania o podatku dochodowym 
i dlaczego nie usunęły wątpliwości, a władza od- 
woławcza winna swoją decyzję uzasadnić wskaza- 
niem na te wyjaśnienia. (Orzecz. N. T. A. z 30-go 
czerwca 1930 L. rej. 721/28). 

Termin płatności podatku dochodowego od upo- 
sażeń służbowych. „Za obowiązujący termin, w któ- 
rym potrącone przez służbodawcę kwoty podatku 
dochodowego od uposażeń winne być wpłacone do 
kasy skarbowej, — uznać należy termin, określony 
w $ 157 rozp. wykonawczego do ust. 0. pod. do- 
chodowym. Ulgowy termin 14-dniowy nie może mieć 
zastosowania do zaległości w podatku dochodowym 

(Okólnik Ministerstwa 
Skarbu L. D. V. 10872/1/30 z 4 lipca 1930 ti 
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE 
Wyniki plebiscytu w przemyśle naftowym. 

W zeszycie 12 podaliśmy prowizoryczne zestawienie 
głosów robotniczych oddanych na Robotniczą 
Spółdzielnię Mieszkaniową, względnie Fundusz Bu- 
dowy Domów Ludowych (Vide Zeszyt 7, str. 1606 
umowa punkt III). Obeonie komunikujemy szcze- 
góły odnoszące się do powyższej akcji: 

Protokół. 
spisany w dniu 17 czerwca 1930 r. z posiedzenia 
Głównej Komisji Plebiscytowej w sprawie ustalenia 
wyników głosowania. PR 

W posiedzeniu wzięli udział: 
Pp. Aleksander Giebułtowicz, Przewodniczący 

Głównej Komisji Plebiscytowej, 
._. Dr. Zenon Majewski, 

AAS Jan Bossowski, 
Franciszek Haluch, 
Edward Krzemiński, 
Feliks Przewłocki. 

Komisja przyjęła do wiadomości przedłożone 
wyniki głosowania w poszczególnych okręgach 
i komisjach lokalnych, wedle których na ogólną 
liczbę głosujących 10.052, głosów nieważnych było 
55, z ważnych natomiast 10.897 głosów przypada: 
na Nr. 1 — Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
im. Jędrzeja Moraczewskiego 2.529 głosów, t. j. 
23,21%. Na Nr. 2 — Fundusz Budowy Domów 
Ludowych przypada z powyższej ilości 8.368 waż- 
nych głosów, t. j. 76,/9%. Dla zaokrąglenia po- 
wyższych cyfr procentowych Komisja ustaliła 
zgodnie, że Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
im. Jędrzeja Moraczewskiego partycypować będzie 
w lo od list płac w wysokości 23,2%, zaś Fundusz 
Budowy Domów Ludowych w wysokości 76,8%. 
Od dnia ogłoszenia wyników głosowania, które 
zostaną podane do wiadomości ogółu afiszami, 
a w szczególności od dnia 20. czerwca przysługuje 
w ciągu dni 14-tu każdemu uprawnionemu jak 
i interesowanym Związkom robotniczym prawo wno-- 
szenia protestów przeciwko ogłoszonemu wynikowi, 
jak i sposobowi przeprowadzonego głosowania. — 
Ewentualne protesty zgłaszać należy do Głównej 
Komisji Plebiscytowej — Izba Pracodawców w Bo- 
rysławiu. 

Do czasu. rozpatrzenia ewentualnych protestów 
przez Sąd Plebiscytowy, ustalone powyżej wyniki 
głosowania są miarodajne do partycypowania w: Fun- 
duszu Budowy Domów Robotniczych. Sąd Plebis- 
cytowy składać się będzie z 3 osób a to: z delegata 
Urzędu Gómiczego w Drohobyczu, delegata Ro- 

botniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jędrzeja 
Moraczewskiego p. Dra posła Bronisława Wojcie- 
chowskiego i delegata Funduszu Budowy Domów 

Ludowych Dra Ludwika Grosfelda zamieszkałego 
w Przemyślu, ul. Franciszkańska l. 20. - | 
(Na tem Główna Komisja Plebiscytowa zakoń- 

czyła swoje prace nad przeprowadzeniem plebiscytu 
i ustaleniem wyniku głosowania. 
Główna Komisja Plebiscytowa w Przemyśle Naft.: 

Giebułtowicz m. p.. Dr. Majewski m. p. 
Bossowski m. p. Hah: oo 
F. Przewłocki m. p. Krzemiński m. p. 

Wobec ukończenia prac Głównej Komisji Ple- 
biscytowej i ustalenia wyniku głosowania obowią- 
zane są przedsiębiorstwa wpłacić za czas od 1-go 
maja 1929 r. wstrzymany 1% od list płac w nastę- 
pujący sposób: i | | 

1) Kwotę obliczoną w stosunku 23,2 części do 
166 począwszy od 1 maja 1929 r. należy przekazać 
do Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego 
w Drohobyczu na konto „Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa im. Jędrzeja Moraczewskiego'*. 

2) Pozostałą kwotę z 1%, t. j. 76,8 części należy 
przekazać do tego samego Banku na konto „Fun- 
dusz Budowy Domów Ludowych'. 

Firmy, które część kwot już wpłaciły na wyżej 
wymienione konta, przekażą kwoty odpowiednio 
mniejsze. | SU 

| Zestawienie ogólne. 
Rejon Ilość Głosy | Wyniki 0,-wy Po 

Izby Praco- |, MSDE 1 2 ź prawe | głosu» || 8.5 R 1 2 : : 
dawców nionych | jących ż E E w procentach 

Drohobycz | 7.277 | 6.742 |32) 6.710 1.925 4.785||28,69%/, 71,310 
Krosno . .|| 3.462! 3.234|20) 3.214| 512/2.702/15,93*/, [84,07 %, 
Bitków * 1.080 976 | 3 973 92 881| 9,46% 90,54"/o 

Razem . .|11.819 [10.952 | 55 10.897 |2.529/8.368|23,21*/,|76,79% 

| XII. Zjazd Gazowników i Wodociągowców 
Polskich. Komitet organizacyjny XII. Zjazdu Gazow- 
ników i Wodociągowców Polskich na posiedzeniu 
dnia 27. V. 1930 w Borysławiu -przyjął do wiadomości 
sprawozdanie rachunkowe, które przedstawia się na- 
stępująco: 

PRZYCHÓD : ROZCHÓD i 
za opłaty za udział DROEB Z Sa ZŁ. 364:70 

w zjeździe. . « 24.1:930— Bankiet . |. „. + 4 » 2-000:25 
'za opłaty za udział Auta i autobusy . „ 1.32850 

w bankiecie . . „ 2.600:— Zwrotnadpłaconych 
za opłaty za auto- kwot za udziały „ 191:80 

busy i auta . . „ 1.297— Opłata służby . . , 61:— 
zaliczka „Gazoliny* „ 250:— Zwrot zaliczki „Ga- 
ZA TÓŻNE di „ 365:08 ZOlNYSJi 10093 200 

| Opłaty bankowe . »„ 19:23 
Różne . .. «© 9: 7456 DJ 62555 

| Saldo . „ 93605 
ZŁ. 6.442'08 ZŁ. 6.442'08 

Wykazanńą w powyższem zestawieniu rachunko- 
"wem nadwyżkę wpływów w wysokości Zł. 958*05 
przesłał Komitet do dyspozycji Zarządu Zrzeszenia 
Gazowników i Wodociągowców Polskich z wnioskiem 
na przeznaczenie tej kwoty na wydawnictwa gazowe. 

Borysław, dnia 17. czerwca 1930. 
Za Komitet Organizacyjny XII. Zjazdu Gazow- 

ników i Wodociągowców Polskich. 
Przewodniczący : - Sekretarż ;: 

(—) Zygmunt Biluchowski. (=) Inż. Stefan Sulimirski. 

| Skarbnik: | 
(—) Dr. Inż. Bolesław Manastarski. 
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Poradnia Psychotechniczna dla Zagłębia nafto- 
wego. Dnia 28 czerwca b. r. odbyło się w Droho- 
byczu pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyj- 
nego Biura Porad i Doboru Zawodowego dla 
zagłębia naftowego. W posiedzeniu wzięli udział 
delegaci Okr. Urzędu Górniczego, Izby P. H. we 
Lwowie, Izby Pracodawców w Borysławiu, Stowa- 
rzyszenia Pol. Inż. Przem, Naft., Centralnego Związku 
Górników oraz Związku Wiertaczy. 
„ . Przewodniczącym Komitetu wybrany został: Dr. 
inż, Aleksander Markiewicz, zastępcami przewodni- 
czącego: reprezentanci Starostwa w Drohobyczu, Izby 
P. H, we Lwowie, Izby Pracodawców w Borysławiu, 
oraz Sekcji Naukowej Organizacji Stowarzyszenia 
Pol. Inż. Przem. Naft. w Borysławiu. Sekretarjat 
objął inż. J. Wojnar. | 

Komitet organizacyjny podzielony został na 
omisję Finansową, Komisję Statutową, oraz Ko- 

misję Organizacyjną. s Na podstawie referatu inż. Wojnara omówiono 
zasady którym odpowiadać mają pracownicy naftowi 
oraz przyrządy i aparaty, które będą potrzebne dla 
poradni. Szczegółowy plan działania opracowany 
został przez Poradnię we Lwowie, dalszy ciąg prac 
powierzony został Sekcji Naukowej Organizacji. 

dalszym ciągu obrad przedyskutowano 
w głównych zarysach projekt statutu biura. Usta- 
ono, że poradnię traktować się będzie w pierwszym 
roku istnienia jako instytucję dochodową utrzymy- 
Warną częściowo z subwencyj rządowych, przemysł 

. Zaś korzystać będzie z poradni za opłatą od każdej 
osoby badanej, a do badań skłonić mają pracodaw- 
ców znaczny rozwój techniki, oraz naocznie stwier- 
dzone rezultaty. Ę 

W odniesieniu do kwestyj finansowych omó- 
Wiona została sprawa funduszów potrzebnych na 

założenie, oraz dalsze prowadz nie poradni. Ze 
strony Rządu udzielona już została subwencja w wy- 
Sokości Zł. 10.000.— ma założenie poradni. Kwota 
Powyższa nie wystarczy do tego celu, wobec czego 
uchwalono zwrócić się do poszczególnych” insty- 
tucyj, zrzeszeń, oraz przedsiębiorstw o udzielenie 
pomocy. | 
. . Wobec pewnego zaniepokojenia, które zauwa- 
żyć się daje pośród robotników, wyjaśniono przed- 
stawiciełom Związków Zawodowych, że na pod- 
stawie wyników badań psychotechnicznych żaden 
Pracownik nie może stracić posiadanych już upraw- 
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nień zawodowych, i że badania stosowane przede- 
wszystkiem będą do nowo przyjmowanych kandy- 
datów oraz młodzieży. | 

Państwowa Szkoła Wiertnicza w Borysławiu. 
Dawna Krajowa Szkoła Górnicza i Wiertnicza prze- 
kształcona została przed dwoma laty na Państwową 
Szkołę Wiertniczą, przeznaczoną do kształcenia do- 
zorców ruchu kopalń nafty, względnie poszczegól- 
nych działów i urządzeń tychże kopalń. Ustało 
natomiast w w tej szkole kształcenie kandydatów na 
kierowników kopalń. 

W roku ubiegłym ukończony został kurs dla 
kierowników i obecnie prowadzi się już tylko dwu- 
letnim kurs dla wiertaczy. 

Nauka w szkole wiertniczej trwa dwa lata i po- 
dzielona jest na 4 półrocza po 5 miesięcy. Nauka 
odbywa się w dni powszednie z wyjątkiem sobót 
po 4 godziny dziennie w dwóch odrębnych kursach 
przed południem i popołudniu. Kandydatów przyj- 
muje Dyrekcja szkoły wymagając ukończenia co- 
najmniej 4-ch klas szkoły powszechnej oraz 3-letniej 
praktyki na kopalniach nafty, z czego przynajmniej 
dwa lata przy wierceniach. Warunkiem przyjęcia 
jest pozatem ukończenie 21 roku życia oraz zdanie 
aa wstępnego z języka polskiego i rachun- 

ÓW. 
Plan nauki obejmuje przedmioty ogólnokształ- 

cące, jak język polski, nauki obywatelskie, geografja, 
rachunki, geometrja, fizyka stosowana, chemja, oraz 
mineralgja i geologja, i zawodowe jak elektrotech- 
nika, technologja mechaniczna, maszynoznawstwo, 
higjena i pierwsza pomoc, przepisy górniczo-poli- 
cyjne, wiertnictwo, szkicowanie odręczne i rysunki 
techniczne. | 

Oprócz władz szkolnych czuwa nad szkołą Rada 
Opiekuńcza w charakterze organu opinjodawczego 
i doradczego. W skład Rady Opiekuńczej wchodzą 
przedstawiciele władz, samorządów, pracodawców: 
oraz instytucyj i związków zainteresowanych iw roz- 
woju szkoły. | 

W roku bieżącym ukończony został pierwszy 
dwuletni kurs dla wiertaczy. Nauki na kursie udzie- 
lali pp. inż. Tad. Gawlik, inż. J. Wojnar, inż. Dr. 
Jan Hołub, inż. Wł. Kołodziej, inż. K. Kobak, inż. 
Jerzy Moszyński, Dr. Stan. Krajewski, Dr. Maks 
Kapellner, Alfred Szczepański i Jan Gołębiowski. 

Egzamin końcowy odbył się w dniach 23 i 24 

Przywóz produktów naftowych do Polski w pierwszych 5-ciu miesiącach r. 1930 i 1929. 
"(w tonnach) oraz wartość przywozu (w zł.). 

! Inne Razem > Niemcy | Rosja raj L-V, mies, 1930 | W tV- mies. 1929r. d POROOSD>UOC raje w mies 
„i GROSAL I tonn Zł, tonn ZŁ. 

>| -BORZYNA O ZNASCĘ 49 | 266 4 319 125 000 35 27.000 
2. HAAtAw "| owane SA, — 223 41 264 59.000 23 5,000 
3 | Oleje pędne ..... m ża: 150 150 133.000 157 132.000 
4 | Oleje smarowe . . .. 159 — 885 1044 1,071.000 1121 1,276.000 
5 | Parafina i świece . . . 52 = 57 109 101.000 9 14.000 
6 WaSelina,.. 7 5e%2, R$ 62 m 30 92 137.000 98 156.000 
PA PSWIOKWASY 0002] 9 — 3 12 22.000 252 223.000 
OZIKASTAK OPS 20% 00 149 SR 102 251 80.000 290 95.000 
YKROŻNEJ SERENO 141 sa 908 1049 463.000 490 435.000 

Razem w |.-V. mies. 1930.| 621 489 | 2180 | 3290 | 2191.000 aa Ę 
Je WGN 1000 1-737 > 1738 st IE 1318 2,363.000 
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czerwca b. r. w obecności członków Rady Opie- 
kuńczej i reprezentantów właldz i instytucyj. Komisja 
egzaminacyjna uznała za przygotowanych do obję- 
cia zajęć dozorców ruchu 16 absolwentów kursu. 

iżiżenoki ida O [© EW aa R TĘ 

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Zjazdów 
Naftowych odbyło się w Borysławiu dnia 7 lipca 
b. r. pod przewodnictwem prof. inż. Zygmunta 
Bielskiego na którem po wyczerpującej dyskusji za- 
twierdzono projekt statutu i kosztorys medalu im. 
lgnacego Łukasiewicza przedłożony przez Wydział 
Stowa arzyszenia Polskich Inżynierów Przemysłu Naf- 
towego. Pierwszy medal w myśl uchwały 3-go Zjazdu 
Naltowego wręczony będzie p. Prezydentowi Rze- 
czypospolitej Ionacemu Mościckiemu w jesieni b. r. 

;* 

W dalszym ciągu omawiańo sprawę, programu 
VI-go Zjazdu Naftowego, który odbędzie się w b. r.- 
we Lwowie z końcem października lub początkiem 
listopada. Rate obejmą działy techniki wiertni- 
czej, eksploatacyjnej i rafineryjnej. 
wiana będzie szczegółowo ma Zjeździe ogólna sy- 
tuacja w przemyśle naitowym i środki zaradcze dla 
przełamania obecnej stagnacji. Lista referatów nie 
została jeszcze zamknięta. W końcu polecono - Za- 
rządowi powołanie szerszego komitetu który PA 
się sprawami organizacyjnemi Zjazdu. 

Wszelkie zgłoszenia tełeratów przyjmuje śe: 
tarjat Komitetu Wykonawczego Zjazdu, Borysław, - 

Inżynierów Przemysłu - Stowarzyszenie Polskich : 
Naftowego. *- 

Założenie nowej kopalni „Premier Skrzyński" 
w Męcinie Wielkiej pow. Gorlice. MB PO ZA OPAK 

Nowa firma 

kie Zagłębie Naftowe* 
Ska z ogran. odpow. 
w Jaśle, należąca do p. 

częła dnia 5. lipca br. 
wiercenie pierwszego 

mier Skrzyński" w Mę- 
cinie Wielkiej na swoim 

nie nabytym od p. Alek- 
sandra Skrzyńskiego. — 
Oddalenie tego szybu 
od kopalni „Fellnerów- 
ka* wynosi około 300 m. 
Rozpoczęcie wiercenia 
odbyło się wyjątkowo 

. uroczyście. Na. pierw- 
- szem zdjęciu - widoczny 

z pracownikami firmy, 
na drugiem uczestnicy 
uroczystości: -I) gene- 
talny pełnomocnik hr. 
Skrzyńskiego p. hr. Soł- 
tan, 2) inżynier lasów 

>. Skrzyńskiego p. Łuż- 
, 3) dyrektor Polskiego a Przemysłowego 

„w Gorlicach p. Zauderer, 
-4) adwokat Dr. Bloch, 
5) dyr. techn. firmy Mor- 
genstern, 6) kierownik 

admin. firmy Kórner, 7) 
kierownik kopalni Wo- 
dyński. ',...” (3024) 

Zeszyt | 14 a 

Pozatem oma- 

„Zachodnio Karpac- 

Jakóba Schmera, rozpo-. 

szybu pod nazwą „Pre-. 

100-tu morgowym. tere-- 

jest szyb nowej kopalni 

U 
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Założenie nowej kopalni „Premier Skrzyński” 

w Męcinie Wielkiej pow. Gorlice. 
a PAR ET TM 

10-cio dniową wycieczkę do Rumunii zamierza 
urządzić dla swych członków Stowarzyszenie Pol- 
skich Inżynierów Przemysłu Naitowego w Borys- 
ławiu — celem zapoznania się z tamt. przemysłem 
naftowym — w czasie od 25 września do 5 paź- 

dziernika b. r. | 
Program wycieczki obejmie zwiedzenie wszyst- 

kich większych zagłębi naftowych, oraz stolicy 
Bukaresztu-i portu Konstanty nad Morzem Czarnem, 

PC RROGÓĆ 

ewentualnie Konstantynopola. Droga powrotna pro- 
wadzić będzie przez Węgry. Koszty wycieczki wy- 
nosić będą około Zł. 500.— Ze względu na potrzebę 
rozpoczęcia już prac wstępnych (uzyskanie paszpor- 
tów ulgowych, wiz, zniżek kolejowych Eon DJ 
uprasza Wydział Stowarzyszenia o natychmiastowe 
zgłoszenia, które w drodze pisemnej .lub telefonicz- 
nej skierowywać należy do Sekretarjatu Stowarzy- 
szenia, Borysław, ul. Kościuszki, telef. 101. 

PRZEGLĄD ZAGRANICZNY 
Stany Zjednoczone. | 

Popyt i podaż w amerykańskim przemyśle nai- 
towym w r. 1930. (T. B.) „Committee on Petroleum 
Economics* przeprowadził na skutek zlecenia ,,Fe- 
deral Oil Conservation Board, analizę obecnej 
Sytuacji w przemyśle naftowym, kładąc główny na- 
cisk na trzy najważniejsze zagadnienia, a mianowicie: 

1) jakie będzie w bieżącym roku zużycie pro- 
duktów naftowych, | 

2) jak wielką powinna być produkcja ropy, 
3) jak należy tą produkcję rozdzielić na poszcze- 
„- gólne okręgi. | i 

Według cytr szacunkowych wynosić będzie 
zapotrzebowanie w ciągu b. r. około 5,580.000 cyst. 
benzyny, 6,635.000 cyst. oleju opałowego, oraz 
1,800.000 cyst. innych produktów, na którego po- 
krycie potrzeba 12,550.000 cyst. ropy, przyjmując 
nieznaczne zmniejszenie zapasów produktów final- 
nych. > 

Przy takim zapotrzebowaniu ropy produkcja . 
dzienna powinna wymosić w ciągu ostatnich 9-ciu 
miesięcy b. r. w Kaliforni 8.130. cyst., w Oklahoma 
8.730 cyst., w Texas 10.000 cyst., w pozostałych 
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okręgach 6.400 cyst., pokrycie z zamagazynowanych 
zapasów 1.050 cyst. Razem 34.310 cyst. dziennie. 

Przy obliczaniu ilości ropy, idącej na pokrycie 
zapotrzebowania benzyny, uwzględniono wszelkie 
czynniki mające bezpośredni wpływ ma wysokość 

jej produkcji, jak ciągły rozwój i ulepszanie metod 
dystylacji (i krakingu, przemysł gazolinowy oraz 
import, | Poniższa tabela podaje zestawienie zapotrzebo- 
wania ropy i jej produktów na rok 1930 z uwzglę- 
dnieniem ubiegłych dwu lat. 

W CJS, MC CZAWACEH 
1928 1929 1930 

w cyf. szac. 
zużycie benzyńy w kraju. . 3,890.000 4,400.000 4,795.000 
CKSDÓRRZZYCEJEG a ZC 620.000 715.000 785.000 
zapotrzebowanie benzyny 

(łącznie) 4,510.000 5,115,000 5,580.000 

benzyna krakingowa . . . . 1,435.000 _ 1,680.000 — 1,885.000 
gazolina (do mieszania) . . 425.000 545.000 620 000 
bENZOŃ GZ Ga 30.000 35.000 40.000 
import benzyny: oć:44/0,,6% 50.000 105.000 165.000 
produkcja benzyny dyst. . . 2,565.000 2,865.000 2,810 000 

razem do dyspozycji benzyny 4,505.000 _ 5,230.000 — 5.520.000 
zmiana zapasów , « „ . . . — 5.000 -- 115.000 — 60.000 

przeróbka topy . . . . « . 12,180.000 13,165.000 _ 12,765.000 eksport i zużycie ropy. . .- 675.000 625.000 720.000 
łącznie zapotrzebow. ropy . 12,855.000 13,700.000 — 13,850.000 
iMpOrL Topy zoo: > 1,065.C00 1,050.000 920.000 
zapotrzebowanie topy $ | 

* amerykańskiej 11.790.000 12,740000 12,565.000 
faktyczna produkcja ropy .12,015.000 13,400.000 — 
zmiana zapasów ropy . . . -r- 225.000 -|- 660.000 — 

Przy powyższem zestawieniu zapotrzebowania 
i pokrycia zmniejszą się zapasy ropy I produktów 
w r..,1930 o 405.000 cyst., które w latach 1927 do 
1929 zwiększyły się łącznie o 2,150.000 cyst. 

Według zestawienia komitetu Kalifornja ma po- 
kryć 24,4% produkcji, Oklahoma 25,2%, I ljexas 
30,0% inne okręgi 18,3; brakujące 2,1 mają 
być pokryte z zapasów ropy. Wynosi to ma cały rok 
8.400, 8.700, 10.000, 6.200 i 1.000 cystern dziennie. 
Ponieważ w pierwszych trzech miesiącach produkcja 
wynosiła mniej więcej 9.250, 8.580, 11.100, 5.906 
cyst. powinna wynosić w pozostałych 9-ciu miesią- 
cach 8.130, 8.730, 10.000, 6.400 i 1.050 cyst. Razem 
34.310 cyst. | i 1 | Powyższe zestawienie jest niejako wytyczną dla 
amerykańskiego przemysłu naftowego, której na- 
leży się trzymać, by uzgodnić zapotrzebowanie 
z pokryciem. Zaznaczyć mależy, że produkcja od 
tygodni utrzymuje się poniżej podanych cyfr, tylko 
ostatnie tygodnie przyniosły nieznaczną zwyżkę pro- 
dukcji, co się da wyrównać przy dalszych przewi- 
dzianych jej ograniczeniach. i 

| ——00—— 
Zbiorniki aluminiowe na ropę i produkty 

naftowe budują obeonie w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Do budowy używa się alumi- 
njum z dodatkiem 1,25% manganu. Odporność 
zbiorników aluminjowych mna korozję jest trzy razy 

tak wielka jak stali. Cena zbiorników aluminjowych 
„jest niespełna dwa razy tak wielka jak stalowych 
przy tej samej średnicy i objętości, a przy znacznie 
zmniejszonej wadze. | | a> j 

Rumunia. 
Ograniczenie produkcji ropy naftowej w Rumu- 

nii. Domoszą z Bukaresztu, że wszystkie poważniejsze 
przedsiębiorstwa porozumiewają się między sobą 
w sprawie ograniczenia produkcji ropy Surowej 
i zapobieżenia w ten sposób zarówno marnotrawstwu . 
tego cennego surowca, jak i dalszemu spadkowi 
cena spowodowanemu nadprodukcją. Przeszkodą 
w zamierzonej akcji są narazie małe słabsze przed- 
siębiorstwa oparte ma kapitale krajowym, które 
w zamiarach wielkich koncernów: upatrują niesłusznie 
niebezpieczeństwa dla siebie i dla produkcji ru- 
muńskiej. | | 

Organizacja eksportu rumuńskiego. Dwa naj- 
silniejsze koncerny rumuńskie Romano Amerikana 
(Standard Oil) i Astra Romana (Royal Dutch Shell) 
zaofiarowały wszystkim przedsiębiorstwom rumuń- 
skim, wywożącym swe produkty, zagranicę, objęcie 
całego eksportu na własny rachunek. Zarówno re- 
prezentanci wszystkich większych przedsiębiorstw 
rafineryjnych, jak też władze państwowe, odniosły 
się bardzo przychylnie do powyższego projektu. — 
Ostateczne decyzje zapaść mają w ciągu miesiąca 
lipca. Doprowadzenie do skutku proponowanej 
organizacji wzmocni w znacznej mierze rumuński 
eksport nattowy. 

——00—— 
Monopol gazu ziemnego w Rumunii. W celu 

zwiększenia produkcji i spożycia gazu ziemnego, 
i zmniejszenia w ten sposób zbędnego importu węgla 
kamiennego, zamierza rząd rumuński w najkrótszym 
czasie zmonopolizować przemysł gazu ziemnego. — 
Wedle projektu odnośnej ustawy podlegać ma mo- 
nopolowi poszukiwanie, wydobywanie i sprzedaż 

Istniejące dwa. przedsiębiorstwa, 
a w szczególności Węgiersko-Niemieckie Towarzy- 

zajmujące się : 

gazu ziemnego. 

stwo Elektryczne 1 „Sonametan'*', 
eksploatacją gazu ziemnego, pokazać mają państwu 
wszystkie swe dotychczasowe urządzenia i prawa. 

Największe kopalnie gazu ziemnego w Rumunj! 
leżą w okręgu Bustenari i w Siedmiogrodzie, Obecna 
produkcja gazu ziemnego w Siedmiogrodzie wynosi 
rocznie przeszło 600 miljonów metrów sześciennych. 

| 00 | 
Niemcy. | Ę: i | 

Mieszanki spirytusowo-benzynowe w Niemczech. 
Rząd niemiecki opracował projekt .rozporządzenia, 
który wprowadza obowiązek dodawania bezwodnego 
alkoholu do importowanych materjałów na- 
pędowych. Projekt przewiduje przymus dodawania 
w r. 1930/31 — 3% alkoholu, w r. 1931/32 — 3,5% 
alkoholu, a w r. 1932/33 — 4% alkoholu. Wysokość 
dodatku alkoholu w latach następnych zostanie póź- 
niej określona. Przy obecnem spożyciu materjałów 
napędowych oznacza to w pierwszym. roku kon- 
sumcję 600.000 hl alkoholu w mieszankach. 

Fachowa. opinja miemiecka poruszona została 
zapowiedzią powyższego rozporządzenia, toteż czaso- 
pisma techniczne i gospodarcze rozpisują się szeroko 
zarówno o gospodarczych, jak i technicznych skut- 
kach spodziewanego zarządzenia. | 

Powołując się na opinję znanych fachowców, 
prof. Wawrzynioka w Dreznie, i prof. Holldacka 
w: Berlinie, omawiają autorzy zarówno korzystne jak 
i ujemne działanie mieszanek spirytusowych 'w mo- 
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torach samochodowych. W szczególności zwracają 
uwagę na fakt, że dodatek alkoholu zmniejsza w wy- 
sokim stopniu stukanie w motorze, że spalanie 
mieszanki jest łagodniejsze i powolniejsze, i że 
motor pracuje wskutek tego korzystniej. Niemniej 
jednak stosowanie mieszanki alkoholowej wymaga 
umiejętnego wyregulowania gaźnika w celu zwięk- 

. szenia dopływu powietrza, oraz możliwie dokładnego 
zmieszanią go z materjałem pędnym. 

Jako argumenty przemawiające przeciw przy- 
musowemu wprowadzeniu mieszanek przytaczają 
autorzy miską wartość kaloryczną alkoholu (6.500 
kaloryj, wobec 10.000 do 11.000 kaloryj zawartych 
w: benzynie), i konieczność stosowania wyższej kom- 
presji, tak iż motory przeznaczone do popędu ben- 
zyną nie mogą pracować wydajnie na mieszance 
spirytusowej. 

Pozatem mieszanki spirytusowej mie można 
używać w tych samochodach amerykańskich, które 
posługują się gaźnikami zaopatrzonemi w pływak 
korkowy, pływaki te bowiem impregnowane są sze- 
lakiem, który rozpuszczony w alkoholu uniemożli- 
wiłby w krótkim czasie działanie gaźnika. Działając 
rozpuszczająco na wszelkie laki, wywołaćby mógł 
pozatem alkohol wiele innych także niekorzystnych 
stosunków w tych częściach motoru i podwozia, 
które zwyczajnie pokryte są lakierem. 

Na szczególne trudności napotkać musi stoso- 
wanie mieszanek alkoholowych w: motorach dwu- 

taktowych, w których olej smarowy dodaje się 
bezpośrednio do materjału napędowego. | 

„W końcu, jako ujemny skutek stosowania mie- 
szanek alkoholowych, wymienić należy znaczne trud- 
ności w zapuszczeniu motoru, szczególnie w porze 
zimowej. 

Poszukiwania ropy w Marokko przeprowadza 
obecnie w sposób intenzywny rząd francuski. Poszu- 
kiwania uwieńczone już zostały pomyślnym rezult- 

tatem, dowiercono się bowiem produkcji z wyso- 
kości kilkuset kilogramów dziennie. 

Niemcy. 
Rozporządzenie o mieszankach benzynowo-spi- 

rytusowych. W niemieckim Dzienniku Ustaw Państwa 
Nr. 23 ogłoszone zostało rozporządzenie o mie- 
szankach benzynowo-spirytusowych dla celów -na- 
p awacH wchodzące w życie z dniem 1 sierpnia 
s 

Zasadniczem postanowieniem tego rozporządze- 
nia jest obowiązek nałożony zarówno na wytwórców, 
jak importerów Środków napędowych, nabywania 
spirytusu w Monopolu Państwowym, w ilości 2,5% 
ciężaru właściwego sprowadzonych lub wyproduko- 
wanych materjałów pędnych. | AóĆ 

Obszerniejsze omówienie tej ustawy podamy 
w następnym zeszycie „Przemysłu Naftowego''. 
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| > ja « a. JAROŚĆ: 
marek produktów naftowych gwarantowana 

KOPALNIE 
w « Borysławiu, Mraźnicy i Bitkowie. 
FABRYKA GAZOLINY 

w Borysławiu 
RAFINERJA 

w Libuszy 
ORGANIZAC JA 

SPRZEDAŻY 
obejmuje około. 1000 stacji benzynowych 
i punktów sprzedaży zaopatrzonych 
w 600 pomp. Standard Nobel zatrudnia 
przeszło 3000 polskich pracowników. 

STAN D A R D 
POCEWITRADA. 

W ciącu ostatnich trzech lat firma gatunków, po cenach normalnych. 
Standard Nobel w Polsce należycie 
zorganizowała w całym kraju sprze- 
daż i obsługę, gwarantując publiczno- 
ści: automobilistom, fabrykantom i in- 
nym konsumentom produktów nafto- 
wych — szybką i dobrze wykonaną 
dostawę produktów odpowiednich 

NO BE LL. w 
ALEJA JE ROZÓLIMSKA 57. 

AE Agr w 

Uprzejmość i fachowość naszych. 
pracowników stale zwiększa zauła- 
nie polskiej publiczności. 
Sztabę i Koło „Standard” i „Stanob” 
rozpoznają wszyscy natychmiast, ja- 
ko godło oszczędności przy użyciu 
produktów nśltowych. 

POL SC 5.242) 
:ć gę tęANEŚEU 

m 2% 

WARSZAW 
w Mac 
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Galicyjskie Karpackie 
Naftowe Towarzystwo Akcyjne 

dawniej Bergheim i Mac Garvey 

Fabryka maszyn i narzędzi wiertniczych, Glinik matjampolski, leja) 
Oddział w BORYSŁAWIU. 

; Poczta i telegraf w załej skit WD Telefon Gorlice Nr. 17. Adres telegr.: „Ekscenter* Gl. mp. 
Stacja kolejowa: Zagórzany. Przystanek kolejowy: Glinik marjampolski 

e. | przódsłkojeioiwe w Biali w WoGzakie, PWOMIE, Krakowie 

» Borysławiu i Sosnowcu. | 
Zagranicą: w Bukareszcie, Londynie, HAN PRUE: Rzymie i Wiedniu. 

DOSTARCZAMY Z WŁASNYCH WYTWÓRNI, NA PODSTAWIE 
DŁUGOLETNICH DOŚWIADCZEŃ NA KOPALNIACH WŁASNYCH 
NASZEGO TOWARZYSTWA, (obecnie 730 szybów w wierceniu 
i : Ppaadn: 

a) W dziale budowy maszyn: 
Maszyny parowe dla celów wiertnictwa, 
Parowe wyciągi tłokowe, 
Wyciągi tłokowe z napędem elektrycznym i mo- 

torami spalinowymi, 
Pompy parowe, transmisyjne i ręczne, 
Młoty parowe, przenośne nastawialne, do uderża- 

nia w kierunku pionowym i skośnym. 

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

mów, 
Żurawie wiertnicze polsko-kanadyjskie, 

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

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

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

ciągłą. 

pensyl- | 

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

płyty i ramy do tychże i t. p. 

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

surowe i obrobione. 

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

/ 

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

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

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

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

wym lub obrobionym. 

formy 

Wykonujemy również, wszelkie naprawy maszyn i i urządzeń wchodzących w zakres 
FPROEAI naftowego i i rafineryj natty, w szczególności naprawy i przeróbki aż 


