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PRZEMÓWIENIE PREZESA WŁADYSŁAWA DŁUGOSZA 
przy otwarciu dorocznego Walnego Zgromadzenia Krajowego Towa- 

rzystwa Naftowego w dniu 5. kwietnia 1929 r. 

O wierając doroczne Walne Zgromadzenie naszego 
Towarzystwa wspomnieć muszę przedewszyst- 

kiem o stracie, którą ponieśliśmy wskutek śmierci dwóch 
uaszych długoletnich kolegów i towarzyszy pracy. 

W Bukareszcie zmarł śp. Jan Fedorowicz, uro- 
dzony w roku 1882 w Słobodzie Rungurskiej, gdzie 
"Iciec jego prowadził wspólnie z Stanisławem Szcze- 
Panowskim kopalnie nafty. Śp. Fedorowicz pracował 
w szeregu przedsiębiorstw w ikraju, a następnie 
zagranicą, w Hiszpanji, Alzacji i Nowej Zelandji. 
„Czszerzając znakomitą reputację, jaką w całym 
Swiecie cieszyli się polscy wierunicy. Powróciwszy 
W r. 1919 do Polski wstępuje jako oficer rezerwy 
o wojska. Nie znalazłszy po ukończeniu wojny 
pracy w Polsce wyjechał do Rumunji, gdzie zmarł 

zdala od swoich. 
„ W wrześniu roku ubiegłego zmarł w Warsza- 

Wie Śp. Michał Nowina Sroczyński, który pracę 
"Wą w przemyśle naftowym rozpoczął w r. 1890 
W przedsiębiorstwach obcych, a następnie od r. 1911 
4 przedsiębiorstwach własnych. W r. 1014 objął 
SP. Michał Sroczyński dyrekcję techniczna firmy 
„Vaterkeyn', w roku zaś 1917 stanął na czele To- 
uarzystwa dla Handlu, Przemysłu i Rolnictwa we 
-WOowie. Mimo ciężkiej choroby, której nabawił się 

W cząsie służby wojennej, pracował śp. Zmarły, 
z całą energją i wytrwałością na polu rozwoju 
ekonomicznego naszego kraju. 

Żegnając naszych długoletnich kolegów i to- 
Warzyszy uczciliśmy Ich pamięć jako dobrych i za- 
służonych obywateli. 

* 
Przystępując do krótkiego omówienia najważ- 

niejszych wydarzeń z życia maszego przemysłu 
W okresie od poprzedniego Walnego Zgromadzenia 
do chwili obecnej, zestawić muszę obok siebie za- 
równo ujemne i niepomyślne momenty, — jak też 

zdarzenia i objawy dodatnie, — a to w tym celu, 
aby z nich wysnuć wnioski oraz wskaznia na 
przyszłość. 

* 
Słuszną troską o przyszłość naszego przemysłu 

napawa nas na znaczny i konsekwentny spadek pro- 
dukcji ropy surowej, zaznaczający się mimo sto- 
sunkowo intenzywnych wierceń. Malejące wskutek 
spadku produkcji dochody przedsiębiorstw kopalnia- 
nych utrudniają w wysokim stopniu rozwój dalszych 
wierceń, a to tem bardziej, że kapitały krajowe 
na cel ten nie wystarczają, kapitały zaś zagraniczne, 
interesujące się przemysłem naitowym, szukają dla 
siebie pracy nie w przemyśle polskim, który od 
lat już nie wypłaca dywidendy, — a znacznie chętniej 
w sąsiadującej z nami Rumunji, lub na egzotycznych 
terenach Ameryki Południowej, t. j. wszędzie, gdzie 
łatwe warunki techniczne i bogactwo złóż nafto- 
wych, kapitałowi temu bogate zapewnia dochody. 

Spadek produkcji ropy surowej odbił się rów- 
nież w sposób niekorzystny na naszym przemyśle 
ratineryjnym, szereg bowiem większych i mniejszych 
przedsiębiorstw znalazł się w niemożności zapew- 
nienia sobie wystarczających kontyngentów sutowca. 
Okoliczność ta, powodująca znaczny wzrost kosztów 
przeróbki, była w okresie sprawozdawczym powo- 
dem pewnych trudności w łonie Syndykatu Nafto- 
wego, spotęgowanych jeszcze wskutek wzmożonej 
aktywności małych rafineryj. 

Obok spadku produkcji ropy surowej spoty- 
kamy się w roku ubiegłym z drugim jeszcze dla 
przemysłu naszego szkodliwym objawem, a miano. 
wicie z złośliwym importem rosyjskich produktów 
naitowych. Import ten, przeprowadzony na warun- 
kach oczywistego dumpingu, wprowadza zamęt na 
nasz rynek wewnętrzny i konsekwencjach swoich 
odbić się może fatalnie nietylko na naszym przemyśle 
rałineryjnym, lecz także na kopalnictwie, import 

* 
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bowiem produktów mattowych osłabia z natury rze- 
czy ruch wiertniczy oraz chęć inwestowania kapitału 
w. wiercenia poszukiwawcze. 

Niestety usiłowania nasze, zmierzające do 
wywołania zakazu importu produktów naitowych, 
względnie odpowiedniego, podniesienia ochrony cel- 

_fiej, spotkały się z znacznemi trudnościami z powodu 
istniejących obecnie tendencyj do międzynarodowego 
stabilizowania tatył celnych. © 

%* 

Okres ubiegły pozwala mi jednak na zanoto- 
wanie szeregu momentów dodatnich, które w pewnej 
mierze wyrównują wyżej opisane trudności, i które 
w każdym razie pozwalają stwierdzić, że z naszej 
strony uczyniliśmy bardzo wiele dla usunięcia obec- 
nych trudności, i stworzenia podstawy do celowej 
i racjonalnej pracy w przyszłości. Do momentów 
takich zaliczyć muszę w pierwszym rzędzie postę- 
pującą wciąż konsolidację oraz postęp prac orga- 
nizacyjnych naszych zrzeszeń handlowych i repre- 
zentacyjnych, stały rozwój techniczny osiągany 
zatówno w dziale kopalnianym, jak i rafineryjnym, 
a osobno wzrost spożycia wewnętrznego produktów 
naftowych, który przemysłowi naszemu oprzeć się 
pozwoli w coraz szerszej mierze ma konsumcji 

* krajowej. 
Postęp pracy organizacyjnej stwierdzić musimy 

w pierwszym rzędzie w odniesieniu do Syndykatu 
Przemysłu Naftowego, który w okresie sprawozdaw - 
czym rozszerzył i rozbudował swoją działalność 
zarówno w odniesieniu do dalszych, poprzednio poza 
Syndykatem znajdujących się przedsiębiorstw, jak 
też w zakresie swojej działalności, rozszerzonej na 
dalszy, poprzednio Syndykatem nie objęty teren 
działania. Jako szczególny sukces Syndykatu wy- 
mienić należy międzynarodowe porozumienie para- 
fiqowe, w którem przemysł polski, mimo nieznacz- 
nych w stosunku do przemysłu Światowego roz- 
miarów, odegrać zdołał decydującą rolę. 

Ze strony. małych rafineryj, oraz średnich 
i drobnych przedsiębiorstw kopaimianych, spotykamy 
się jeszcze od czasu do czasu z skargami i zażale- 
niami w odniesieniu do poczynań Syndykatu Naito- 
wego. Wydaje mi się, że skargi te są raczej objawem 
nieporozumienia, oraz echem walk, rozgrywających 
się niegdyś między przemysłem kopalnianem, a kar- 
telami fafineryjnemi, aniżeli wiernem odbiciem 
dzisiejszej rzeczywistości. W każdym razie stwierdzić 
musimy, że od chwili rozpoczęcia działalności przez 
obecny Syndykat Przemysłu Naftowego, aż do 
chwili obecnej, cena ropy surowej, zakupywanej 
przez Syndykat mie została obniżona, a w okresie 
ostatnim doznała nawet podwyżki. 

Pewne starcia i nieporozumienia między produ- 
centami czystymi z jednej, a rafinerjami z drugiej 
strony, są zawsze możliwe, i zupełnie zresztą zro- 
zumiałe, — między obu grupami bowiem zachodzi 
I zachodzić będzie zawsze stosunek, zarówno łączący 
jak i dzielący stronę sprzedającą swój produkt, oraz 
stronę kupującą go do, dalszej przeróbki. Jest 
rzeczą zrozumiałą, że producent żądać będzie od 
rafinera za ropę surową możliwie najwyższej ceny, 
i jest rzeczą konieczną, aby w naszych stosunkach 
rafinerja za ropę tę w granicach uzasadnionej kal- 
kulacji, cenę jak najwyższą zapłaciła. Sądzę, że przy 

? 

tych. zastrzeżeniach porozumienie między obu gru- 

PRZEMYSŁNAPIOWE 
pami nie będzie trudne, a ułatwi je bezwarunkowo 
istnienie zwartej i trwałej organizacji przemysłu 
kopalnianego. 

* i 
Do momentów dodatnich zaliczyć również należy 

rozwijającą się działa'ność Spółki Akcyjnej „Pionier**. 
Spodziewamy się, że przeprowadzone w okre- 
sie sprawozdawczym i zamierzone w przyszłości 
prace i badania geologiczne, — i, poraz pierwszy 
w polskim przemyśle nałftowym zastosowane poszu- 
kiwania geofizyczne, a w koficu szereg rozpoczętych 
już wierceń poszukiwawczych, zarówno w obecnem 
centrum naszych zainteresowań terenowych, t. f. 
w Mraźnicy, jak też na płytkich terenach zachodnich, 
— doprowadzą niezawodnie do odkrycia nowych 
i zasobnych złóż naftowych. > 

%* 

Obok szeregu wielkich i małych przedsię- 
biorstw kopalnianych stanęła do prac poszukiwaw: 
czych w: roku ubiegłym P. F. O. M. „Polmin*, która 
poza dotychczasowym terenem działania w Daszawie, 
rozpoczęła prace wiertnicze w Wójczy w Wojewódz- 
twie Kieleckiem, oraz w Zagórzu. 

3% 

Poważniejszy ruch organizacyjny zauważyć się 
daje w najtrudniejszej dotychczas do zorganizowania 
grupie średnich i małych przedsiębiorstw kopalnia- 
nych. Założony w roku ubiegłym Związek Po'skich 
Przemysłowców Naftowych z siedzibą w Borysławiu, 
jako reprezentacją interesów krajowego kopalnictwa 
naftowego, stać się winien ośrodkiem, wokoło któ-. 
rego, w swoim własnym dobrze zrozumianym inte- 
resie, skupić się winni producenci czyści, aby wystą- 
pić na zewnątrz, także w stosunku do Syndykatu 
Naftowego, jako równorzędny 1 poważny kontra- 
hent, dysponujący całą na wolnym rynku znajdującą 
się ropą surową. Jestem głęboko przekonany, że 
organizację taką powita także przemysł ratineryjny 
z całem uznaniem. Ba 4 | 

Z pewnem niedowierzaniem spo.ykają się jeszcze 
dotychczas, rozpoczęte w poprzednim okresie prace, 
zmierzające dó połączenia odrębnie jeszcze is*nieją- 
cych, choć oddawna już Ściśle z sobą współpracu- 
jacych organizacyj reprezentacyjnych przemysłu. — 
Prace przeprowadzone i zakończone w roku ubie- 
gołym doprowadziły do opracowania projektu statutu 
nowego Związku. Spodziewam się, że przerwane 
w roku zeszłym prace podjęte zostaną z lepszym 
skutkiem w roku bieżącym i doprowadzą do stopnio- 
wego połączenia naszych organizacyj. 

%* 

W roku ubiegłym ukończone zostały prace nad 
ukonstytuowaniem Banku Naftowego. Instytucja ta, 
powołana swego czasu przez Śp. inż. Szaynoka dla 
zespolenia interesów polskiego stanu posiadania 
w przemyśle naftowym, podtrzymana 'została w naj- 
trudniejszych dla siebie chwilach przez niewielką 
stosunkowo grupę ludzi znanych i zasłużonych 
w naszym przemyśle. Objęcie części kapitału za- 
kładowego przez Spółkę Skc. „Pionier'* przyczyni 
się niezawodnie do współpracy, i na tym także: 
terenie, większych i drobniejszych przemysłowców. 

| %* 

| Terenem, na którym przemysł nasz osiągnął 
i osiąga w dalzym ciągu najpoważniejsze sukcesy, 



—p a TAB 

TEPEE PERO AOCO CZ 

Sid ANA OW OR RO ALA 
„PORĘ ŚSBOMSE SE NAK DOOSW ZE Str, 151 

jest praca w kierunku naukowej organizacji i racjo- 
nalizacji. Na terenie tym pracują obok naszych naj- 
wyższych uczelni, t. j. Politechniki we Lwowie, 
Akademi Górniczej w Krakowie i Uniwersytetu J. 
K. we Lwowie, instytucje takie jak: Mechaniczna 
Stacja Doświadczaina, Stacja Geologiczna w Borys- 
ławiu, oraz w końcu zrzeszenia i organizacje oparte 
na inicjatywie prywatnej, a mianowicie: Stowarzy- 
szenie Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego 
w Borysławiu z oddziałami prowincjonalnemi, Zjazdy 
Naukowe przemysłu naflowego, oraz odbyty w roku 
zeszłym Zjazd Geologów Naitowych, Polski Komitet 
Wieruniczy i inne. Prace te, zmierzające do udosko- 
nalenia, ułatwienia i potanienia całej naszej gospo- 
darki przemysłowiej i oparcia jej na Ściśle naukowych 
podstawach, koncentrują się w przeważnej części 
w czasopiśmie wydawanem przez nasze Towarzysiwo, 
które dzięki współpracy najwybitniejszych fachow- 
ców zajęło w naszej literaturze technicznej i gospo- 
darczej bardzo wybiine stanowisko. W roku ubiegłym 
zaznacza się poraz pierwszy śŚciślejsza współpraca 
z redakcją naszego czasopisma naszych technologów 
i chemików rafineryjnych, zapoczątkowana ich ży- 
wym. udziałem w pracach ostatniego naukowego 
zjazdu w Drohobyczu. 

Dowodem celowości i skuteczności dobrze Zzor- 
ganizowanych wysiłków był sukces, który w roku 
ubiegłym odnieśliśmy na Powszechnej Wystawie 
Krajowej w Poznaniu. Mimo krótkiego stosunkowo 
okresu, który wskutek późnej decyzji pozostał nam 
na budowę osobnego pawilonu, oraz na przygo- 
towanie i zebranie eksponatów, zdołaliśmy wspól- 
nym wysiłkiem wszystkich przedsiębiorstw urządzić 
celowo zorganizowany pokaz naszych warsztatów 
pracy, naszych wytworów, oraz sposobu ich zużycia. 

%* 

W roku ubiegłym witaliśmy w zagłębiu za- 
chodniem, jako naszego gościa Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej, który dnia 22-go licca odwiedził 
miejscowości, z którymi łączą się najdawniejsze 
wspomnienia początków naszego przemysłu. 

W roku ubiegłym gościł również przemysł 
naitowy Pana Ministra Przemysłu i Handlu inż. 
Kwiatkowskiego, oraz Pana Ministra Poczt i Tele- 
grafów inż. Boernera, byłego naczelnego dyrektora 
P. E. O. M. „Polmin'* oraz prezesa Syndykatu Prze- 
mysłu Naftowego (i Ski (Akc. „Pionier', „M 
uroczystem otwarciu pierwszego szybu poszukiwaw - 
czego, założonego na południowych terenach Mrażź- 
nicy. 

* 

Mimo poważnych wysiłków, skierowanych dla 
poprawy sytuacji i przełamania kryzysu, w którym 
przemysł naftowy znalazł się w ubiegłym roku, 
pozostaje nam jeszcze w najbliższym czasie cały 
szereg spraw, które domagają 'się szybkiego za- 
łatwienia. Opierając się na wyraźnem zainteresowaniu 
i życzliwej opiece ze strony Rządu, a przedewszyst- 
kiem ze strony Pana Minis'ra Przemysłu i Handlu, 
domagać się musimy, aby postulaty przemysłu na- 
szego, opracowane przez nasze zrzeszenia, i przed- 
łożone miarodajnym czynnikom, zostały możliwie 
rychło załatwione. Do postulatów takich zaliczam 
następujące sprawy: 

Szybkie przeprowadzenie reformy ustawodaw- 
stwa naftowego, przyczem wspomnieć muszę, że 
prace i materjały przygotowawcze przeprowadzone 
i zebrane zostały w ciągu ostatnich lat przez nasze 
Towarzystwo. Decyzja Rządu co do kierunku, który 
obrać winna reforma ustawodawstwa, jest o tyle 
ułatwiona, że ze strony przemysłu naftowego przed- 
łożona została w tej mierze jednolita uchwała, 
będąca wynikiem kompromisu różnych i rozbież- 
nych na tę sprawę zapatrywań. | 

%* 

Pozatem domagać się musimy możliwie wszech- 
stronnego poparcia wiertnictwa, a w szczególności 
poparcia wierceń poszukiwawczych, przez stworzenie 
specjalnego funduszu wieriniczego, — a z zagadnień 
bezpośrednio aktualnych, opracowania i wydania 
rozporządzenia wykonawczego do ustawy z 1027 r., 
dotychczasowa bowiem praktyka władz skarbowych 
nie rozwija się po myśli omawianej ustawy. 

%* 

jako postulatu bezpośrednio aktuainego domagać 
się również musimy wystarczającej ochrony celnej 
dla naszej produkcji, a to szczególnie wobec omó- 
wionego już wyżej importu rosyjskich produktów 
naitowych. Odnośne wnioski opracowane zostały 
przez nasze zrzeszenia i znajdują się w posiadaniu 
kompetentnydh' władz. 

%* 

Na polu ustawodawstwa podatkowego wymienić 
muszę jedną z bolączek naszego przemysłu, której 
natychmiastowego usunięcia domagać się również 
musimy zupełnie stanowczo. Bolączką tą jest komu- 
nalny podatek od produkcji ropy surowej, z którego 
rundusze przeznaczone być mają wyłącznie na cele 
inwestycyjne. Zebrane przez zrzeszenia nasze ma- 
terjały wykazały, że podatek ten zużywany jest po 
największej części na cele niezgodne z jego przezna- 
czeniem. Zaznaczyć należy, że w okresie, w którym 
Z powodu ciężkiego kryzysu gospodarczego, wszelkie 
inwestycje, tak w budżecie państwowym, jak 
l w programach gospodarczych przedsiębiorstw pry- 
watrrych zostały zaniechane, podatek ten wogóle nie 
powinien być pobierany. 

Z zakresu spraw podatkowych domagać się 
również musimy reformy ustawy o państwowym 
podatku przemysłowym w kierunku, opracowanym 
przez nasze zrzeszenia. 

* 

Kończąc przegląd najważniejszych zdarzeń oraz 
postulatów naszego przemysłu stwierdzić muszę, że 
prace naszych zrzeszeń oraz działalność reprezen- 
tantów naszego przemysłu w poszczególnych insty- 
tucjach państwowych i społecznych rozwijały się 
w okresie ubiegłym w sposób dodatni. Z pośród 
zrzeszeń tych Towarzystwo nasze spełniało zawsze, 
w miarę swoich możności, rolę reprezentowania 
interesów przemysłu naitowego jako całości, i sku- 
piania wszelkiej pracy, mającej na celu jego rozwój. 

Wydaje mi się, że lojalne wzajemne zrozumienie 
i uznanie interesów poszczególnych grup i Ścisła 
współpraca dla jego rozwoju, będzie jedyna drogą 
prowadzącą do szybkiego pomyślnego rozwoju na- 
szego przemysłu, 
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Sprawozdanie z działalności Krajowego 
Towarzystwa Naftowego za r. 1929. 

R» ubiegły był dla Krajowego Towarzystwa Nai- 
towego rokiem jubileuszowym, w roku tym 

bowiem Towarzystwo nasze rozpoczęło 51-szy rok 
istnienia. 

W. chwili obecnej należy do Towarzystwa 02 
przedsiębiorstwa i 144 członków zapisanych oso- 
biście. Z końcem roku zauważyć się daje żywe zain- 
teresowanie pracami Towarzystwa wśród szerokich 
ster pracowników naszego przemysłu, widcczny 
„ licznych nowych zgłoszeń na członków Iowa- 
rzystwa. 

3% 

Prace Krajowego Towarzystwa Naftowego, jego 
Wydziału, Prezydjum oraz Biura podzielić można 
iia następujące grupy: 

Czynności stałe. 
Do czynności stałych Krajowego Towarzystwa 

Nattowego należą: 
Sprawozdanie miesięczne dla władz, in- 

jtytucyj, i prasy. W sprawozdaniach tych opracowuje 
Biuro zestawienie ważniejszych zdarzeń, położenia 
przemysłu, dat statystycznych, spraw taryfowych, 
kredytowych, celnych, produkcji, obrotu, korsumcji 
it. p. | 

Ustalenie cen gazu ziemnego przepro- 
wadza Biuro Kraj. Tow. Natt. co miesiąc, na pod- 
stawie sprawozdań przedsiębiorstw zagłębia borys- 
ławskiego. Cena ta zostaje, po zatwierdzeniu przez 
Izbę Przemysłowo-Handlową we Lwowie, ogłoszona, 
i stanowi podstawę do obliczenia należytości przy- 
padającej za gaz bruttowy. Akcja ta prowadzona 
nieprzerwanie od r. 1024 usunęła zachodzące daw- 
niej stale nieporozumienia między kopalniami, a właś- 
cicielami udziałów brutto. 

Opinje i informacje, dła użytku sądów, 
władz i instytucyj publicznych, a w picrwszym rzę- 
dzie dla Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Minister- 
stwa Skarbu, Ministerstwa Pracy i Opieki Społ. 
oraz innych Ministerstw resortowych, dla Izby 
Przemysłowo-Handlowej we Lwowie, dla Cen'ral- 
nego Związku P. P. G. H. iF. it. p. opracowuje 
biuro K. T. N. bądź samodzielnie, badź też na 
podstawie akiet pisemnych l:b ustnych, względnie 
uchwał Wydziału, w sprawach dotyczącyca pro- 
jektów ustaw! i rozporządzeń, zwyczajów handlowych, 
spraw kredytowych, statystycznych i t. p., które 
niejednokrotnie mają dla przemysłu nałltowego za- 
sadnicze znaczenie. 

Biuro Informacyjne założone przed dwo- 
ma laty opracowuje biuletyny, dostarczające aktua|- 
nych informacyj dziennikom i czasopismom w Po:sce 
i zagranicą. W roku sprawozdawczym wydano 589 
biuletynów, 

Dział statystyczny uzupełniony i wzbo- 
oacony został materjałami zebranymi z okazji Po- 
wszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu. Materjały 
te są obecnie w opracowaniu i spodziewamy się 

w roku bieżącym wydać „je drukiem w sposób 
ustalający ostatecznie pełną statystykę przemysłu 
naftowego za pierwsze 10-lecie niepodległości 
państwowej. Bieżące daty statystyczne publikowane 
są stale w „Przemyśle Nalftowym'*'. 

Płace robotnicze. Biuro K. T. N. bierze 
udział w pracach Komisji Cennikowej dla ustalania 
prac robotniczych oraz w pertraktacjach z Związ- 
kami Zawodowemi. 

Wydawnictwo „Przemysłu Natitowce- 
go' rozpoczęło w bieżącym roku piąty rok istnienia. 
W ciągu ubiegłego okresu dążyła redakcja do dal- 
szego udoskonalenia i rozwoju wydawnictwa. Prace 
publicystyczne nie ograniczały się do publikowania 
materjału bieżącego, lecz:: starano się przez nawią- 
zanie Ścisłej współpracy i kontaktu z instytucjami 
naukowemi i doświadczalnemi, oraz organizacjami 
przemysłowemi i zawodowemi, materiał ten uczynić 
jak najbardziej aktualnym i źródłowym, oraz uzu- 
pełniać go systematycznie w ten sposób, aby objął 
wszystkie najważniejsze działy naszego przemysłu. 
Rocznik 1929 obejmuje 768 stron druku, wobec 712 
stron w roku ubiegłym, zawiera 92 artykułów ory- 
ginalnych, z których 20 dotyczy zagadnień techniki 
wiertniczej i eksploatacyjnej, 5 gospodarki gazowej, 
3 techniki rafineryjnej, 6 geologji nattowej, 10 za- 
gadnień z polityki gospodarczej, spraw handlowych 
it. p., 6 organizacji pracy, a 19 spraw różnych. — 
W. okresie sprawozdawczym współpracowało z wy- 
dawnictwem 46 autorów. 

Jak z powyższego widać, objęło wydawnictwo 
nasze zakresem swoim wszelkie przejawy życia na- 
szego przemysłu. D!a zapewnienia s'ałego rozwoju 
poszczególnym działom czasopisma rozszerzono 
w bieżącym roku Komitet Redakcyjny i opracowano 
nowy projekt jego organizacji, który uchwalony 
z końcem „roku ubiegłego, wprowadzony został 
w życie na rok bieżący. Redakcja podzielona została 
na następujące działy: dział 1. techniki kopalnianej, 
(wiertnictwo, eksploatacja, energetyka, geologja 
naftowa i t. p.), dział II. technika rafineryjna, dział 
III. gospodarczy, dział IV. statystyczny. Redakcję 
tych działów objęli pp. inż. Stefan Sulimirski, inż. 
Wacław Junosza Piotrowski, Dr. Stanisław Schatzel 
oraz dyr. Czesław Załuski. Statystyka kopalniana, 
wydawana dotychczas w każdym drugim zeszycie 
w miesiącu, uzupełniona statystyką ratineryjną, wy- 
łączona została z zeszytu i wydawana jest osobno 
przez Stację Geologiczną w Borysławiu, a poszcze- 
gólne zeszyty dołączane są do naszego czasopisma 
raz w miesiącu. W ten sposób rozszerzona została 
znacznie część redakcyjna czasopisma, a prenumera- 
torzy otrzymuja za minimalną dopłatą miesięcznik 
statystyczny, stanowiący w ciągu roku odrębną ca- 
łość. W roku bieżącym wprowadzony został również 
specjalny dział sprawozdawczy, zawierający Szcze- 
gółowe omówienie najbardziej aktualnych prac w cza- 
sopismach polskich i zagranicznych. 

Z okazji 50-lecia K. T. N. opracowała redakcja 
pamiątkowe wydawnictwo jubileuszowe w postaci 
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specjalnego, dodatkowego zeszytu „Przemysłu Naf- 
towego*. Treść tego wydawnictwa odzwierciedla- 
jącego rozwój działalności Krajowego Towarzystwa 
Naftowego, oraz historję przemysłu naftowego 
w półwiekowym okresie, zawiera wiele cennego 
materjału naukowego i historycznego i stanowi 
cenny dorobek w naszej literaturze naftowej. 

W związku z mającym się odbyć w maju b. r. 
Zjazdem Gazowników Polskich w Drohobyczu opra- 
cowuje redakcja numer specjalny poświęcony za- 
gadnieniom gospodarki „gazowej, która obecnie sta- 
nowi poważny i stale rozwijający się dział pracy 
w naszym przemyśle. 

Wydawnictwa specjalne. W roku ubie- 
głym wydana została publikacja p. t. „Aktualne 
zagadnienia przemysłu naftowego zawierająca zbiór 
reiteratów wygłoszonych na Il. Zjeździe Naftowym. 
Zbiór ten udostępnia szerokim sierom korzystanie 
z materjału, jaki przedstawiają prace dorocznych 
zjazdów naftowych. 

W ciągu ostatnich tygodni wydano drukiem pracę 
Sekcji Naukowej Organizacji, Stowarzyszenia Pols- 
kich Inżynierów P. N. p. t. „Racjonalizacja i nor- 
malizacja żurawia kombinowanego, żerdziowo-lino- 
wego”. Praca ta, będąca wynikiem naukowych 
! praktycznych badań, prowadzonych przez osobną 
komisję, jest jednym z najcenniejszych dorobków 
w technicznej literaturze fachowej, ii oprócz swej 
wysokiej wartości naukowej przedstawia pierwszo- 
rzędny podręcznik dla rozwiązywania kons'rukcji 
coraz bardziej u nas rozpowszechniającego się typu 
zurawia kombinowanego. | 

w okresie sprawozdawczym wydano szereg prac 
poszczególnych autorów w osobnych odbitkacn bro- 
szurowanych, oraz przygotowano do druku zbiór 
reieratów z III. Zjazdu Naftowego. 

W związku z Powszechną Wystawą Krajową 
współdziałała redakcja naszego wydawnictwa w przy- 
gotowaniu publikacji popularnej, p. t. „Przemysł 
Naftowy w Polsce. Broszura ła rozpowszechniana 
była na wystawie i cieszyła się dużym popytem. 

Z okazji zjazdów i wystaw w kraju i zagranicą 
zorganizowany został kilkakrotnie zbiorowy pokaz 
naszych wydawnictw (Targi Wschodnie Lwów, Zjazd 
altowy Drohobycz, Zjazd Geologów Naftowych 

Wów, Jubileusz Krajowego T-wa Naftowego Lwów, 
Powszechna Wystawa Krajowa Poznań, Wystawa 
d AB = Kolonii, Wystawa Naftowa w Tulsa). Wy- 
ŻESÓWA Wa nasze cieszyły się zawsze dużem zainte- 

AUIem, czego dowodem wzrastająca korespon- 
cncja „V sprawie wymiany czasopism, względnie 

artykułów, Oraz ich przedruku w czasopismach 
zagranicznych, listy dziękczynne oraz dyplom zasługi, 
uzyskany na P. W.K ; 

Współpraca w innych wydawnictwach. 
Redakcja „Przemysłu Naftowego' wraz z Biurem 
K. I..N. stoi w stałym kontakcie z szeregiem wy- 
dawnictw krajowych i zagranicznych, współpracując 
Ww działach nattowych czasopism gospodarczych, oraz 
w działach gospodarczych wydawnictw ogólnych. — 
Redakcja tygodniowego działu nałtowego „Słowa 
Polskiego'* spoczywa w ręku inż. S. Sulimirskiego. 
. Działalność naukowa. W okresie sprawo- 

zdawczym kontynuował członek naszego Wydziału 
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prof. inż. Zygmunt Bielski wykłady z zakresu wiert- 
nictwa naftowego na Akademji Górniczej w Krako- 
wie, Dr. S. Schatzel wykłady. z zakresu geografii, 
handlu i polityki naitowej na Politechnice we 
Lwowie, oraz inż. S. Sulimirski z zakresu techniki 
przemysłu nattowego w Państwowej Szkole Prze- 
mysłowej we Lwowie. 

Czynności niestałe. 
Ustawy i rozporządzenia. W. okresie 

sprawozdawczym opracowano szereg opinij I WNIOS- 
ków do projektów ustaw i rozporządzeń, dotyczą- 
cych spraw gospodarczych wogóle, a przemysłu 
nattowego w szczególności. W okresie tym pojawiła 
się jednak stosunkowo muiejsza ilość nowych pro- 
jektów, wskutek czego także działalność naszego 
lowarzysiwa była w tym zakresie bardziej ogra- 
niczona. Niemniej jednak załatwiono szereg spraw 
a mianowicie: | 

W sprawie podatku dochodowego zebrano dal- 
sze materjały, stwierdzające, że interpretacja rozpo- 
rządzenia Ministerstwa Skarbu z r. 1025 w sprawie 
potrącania przy wymiarze podatku dochodowego 
strat połączonych z poszukiwaniem źródeł naftowych, 
w odniesieniu do przedsiębiorstw mniejszych, nie 
załatwia tej sprawy w sposób oparty na przesłankach 
gospodarczych. Materjały te odpowiednio opraco- 
wane, przedłożone zosały Władzom Skarbowym, 
mimo jednak parokrotnych interwencyj, sprawy tej 
nie udało się pomyślnie załatwić. 

Wiele uwagi poświęcono specjalnie sprawie po- 
datku komunalnego od produkcji ropy, podatek ten 
obciąża bowiem w sposób niesprawiedliwy, a dla 
przemysłu naszego szkodliwy, naszą produkcję Su- 
rową w najbardziej niekorzys' nym okresie. W okresie 
sprawozdawczym opracowane zostały materjały do- 
tyczące przebiegu dotychczasowego poboru i użycia 
omawianego podatku, poczem wniesione zostały 
szczegółowe memorjały do wszystkich kompeten- 
tnych Ministerstw. 

W sprawach transportowych i celnyc? cpraco- 
wano szereg wniosków i uwag do projektów od- 
nośnych taryt. Pozatem współpracowai delegaci 
Krajowego Towarzystwa Naitowego w Komitecie 
Celnym i w pracach Rad Kolejowycu. 

W okresie sprawozdawczym opracowano orinje 
| uwagi do spraw związanych z us'awodawstwem 
socjalnem, współdziałając wraz z inaemi organiza- 
cjami w kierunku utrzymania Świadczeńg.socja!nych 
na poziomie uzasadnionym naszemi s'os.nkami gos- 
podarczemi. 

W celu stałego informowania naszych członków 
O pojawieniu się nowych ustaw i rozporządzeń, -inte- 
resujących przemysł naitowy, oraz o ich znaczeniu, 
prowadzimy w „Przemyśle Nattowym'** osobny dział 
informacyjny. 

Prace organizacyjne. W ciągu pierwszej 
połowy okresu sprawozdawczego ukończone zostały 
prace nad redakcją statutu nowego ogólnego Związku 
przemysłu naiftowego, który objąćby miał większość 
istniejących dotychczas, a od dłuższego już czasu 
współpracujących organizacyj nattowych. Wskutek 
istniejących jeszcze w niektórych kołach iaszego 
przemysłu wątpliwości w odniesieniu do zami<rzonej 

„w ten sposób fuzji związków naszego przemysłu, od- 
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łożone zostały dalsze prace, i nie zostały w drugiej 
połowie okresu sprawozdawczego wznowione. 

Kodyfikacja prawa naitowego Cozna!a 
również przerwy w ciągu ubiegłego okresi. Mate- 
rjały zebrane poprzednio przez K. T. N. przedłożone 
zos ały kompetnetnym czynnikom, rok ubiegły zaś 
poświęcony zosał na opracowanie rządowego pro- 
jektu ustawy naltowej. 

PowszechnaWystawaKrajowawPoz- 
naniu. Uchwałą Wydziału Krajowego Towarzys.wa 
Naftowego z dnia 10. września 1028 r. postanowiono 
urządzić zbiorową wystawę przemysłu naltowego 
w osobnym, na ten cel zbudowanym pawiionie, 
a przeprowadzenie prac organizacyjnych powierzono 
specjalnemu Komitetowi, ukonsiytuowanemu w nastę- 

pującym składzie: Przewodniczący pułk. inż Ignacy 
Boerner, sekretarz inż. Stefan Sulimirski, 
członkowie: dr. Stefan Bartoszewicz, dyr. Ry- 
szard Dittrich, prof. inż. Juljan Fabiański, iaż. 
Wiktor Hłasko, Dr. Stanisław Schatzel, inż. 
f[zydor Schulz, inż. Bohdan Skibiński, Dr. 
karol Strontn: dyr, WILSSUTKI mtr Sky Dr. Sta> 
nisław Tabisz, Dr. Kons'anty Tołwiński Dr. 
lenacy Wygard. 

Praca Komitet1 podzielona zos'ała na 3 działy, 
a w szczególności na: Komisję finansową, Komisję 
budowy pawilonu, oraz Komisję zbioru i urządzenia 
eksponatów. | 

Pawilon wykonany został przez Towarzystwo 
Budowlane Z. Schnotale w /Poznaniu wedle pro- 
jektu firmy H. Zaremba i S-ka we Lwowie. Ekspo- 
naty podzielone zostały na mastępujące działy: I. 
Gieolłogji, Il. Wosku ziemnego, HI. Wiertnictwa, 
IV. Ekspłoa!tacji i Energetyki, V. Transportu i ma- 
gazynowania, VI. Przeróbki, VII. Konsumcji. 

Wykresy statystyczne za okres 10-letni wykonane 
zostały przez osobne biuro rysunkowe, pracujące 
pod kierunkiem prot. Fabiańskiego. Eksponaty. 
dostarczone zostały przez większość przedsiębiorstw, 
które nie szczędziły trudów i kosztów przy pomysło- 
wemy i starannem wykonaniu poszczególnyca modeli. 

W celu utrzymania stałego kon'aktu z Dyrekcją 
Powszechnej Wysiawy Krajowej oraz reprezento- 
wania przemysłu nałtowego na wystawie powołany 
został przez Dyrekcję Wystawy Zarząd Grupy Prze- 
mysłu Naftowego w skład którego weszii pp. Prezes 
Władysław Długosz, Dr. Stefan Bartoszewicz, 
inż. Wiktor Hłasko, Dr. Stanisław Schatzel, 
oraz inż. s$tełan Sulimirski. i 

Techniczne kierownictwo prac przygotowaw- 
czych, załatwianie spraw bieżących podczas trwania 
wystawy, oraz udzielanie informacyj spoczywało 
w rękach dyr. Aleksandra Żubra, zaangażowanego 
na stanowisko pełnomocnika (Grupy Przemysłu 
Nattowego. 

Oprócz wybudowania i urządzenia specja!nego 
pawilonu przeprowadził Komitet wysiawowy nastę- 
pujące pradQe:..- | 

Zorganizowano służbę inłormacyjną, którą peł- 
nił specialnie na ten cel zaangażowany personel. 
Wydano publikację propagandową w języku polskim 
p. tt „Przemysł naftowy w Połsce*, oraz wspólnie 
z Związkiem Rafinerów s.reszczenie tej publikacji 
w języku francuskim. Opracowano film naltowy p. t. 
„Nafta Źródło Energji'*, wyświetlany codziennie na 

terenach wystawy. Koszty filmu pokrył częściowo 
Syndykat Przemysłu Naftowego. 

Zarząd Grupy zachował przez cały czas wysiawy 
stały kontakt z Dyrekcją Wystawy, i reprezentowany 

"był na konferencjach oraz zjazdach odbywających 
się w Poznaniu. W ciągu całego trwania wystawy 
prowadzono akcję finansową, a równowaga linan- 
sowa, zachwiana wskutek miewpłacenia przez nie- 
które przedsiębiorstwa zdeklarowanych kwot, pod- 
trzymana zosiała dzięki zdobyciu nadprogramowych 
funduszów z sprzedaży wydawniciw. | 

W ciągu m. września rozpoczęto akcję likwida- 
cyjną. W szczególności ustalono tok reekspedycji 
eksponatów, przyczem część tychże o:iarowano Pol- 
skiemu Muzeum Przemysłowemu, pozostałe zaś 
eksponaty zwrócono firmom, względnie wzięto na 
przechowanie przez T-wo Naftowe. Budynek pawi- 
lonu, z wyłączeniem instalacji elektrycznej i deko- 
racyj, ofiarowano Zarządowi Wystawy. 

Do dyspozycji Komitetu pozostały po wys:awie 
nas'ępujące eksponaty i materjały: 1) Fiim nattowy 
dług. 2.000 metrów, 2) Instalacja elektryczna z na- 
pisami świetlaemi i aparatem kontaktowym, 3) Od- 
lewy gipsowe, 4) Portrety olejne, 5) Wykresy 
statystyczne, 6) Wydawnictwa, — które użyte będą 
w przyszłości dla celów propagandowych na Targach 
Wschodnich, oraz wystawach i pokazach. 

Udział przemysłu naftowego w Powszechnej 
Wysiawie Krajowej przyniósł przemysłowi na.to- 
wemu duże korzyści moralne. | 

Wystawa naftowa mieściła się wprawdzie 
w skromnym pawilonie, jednak charakterystyczny 
jego kształt wzbudzał powszechne zainteresowanie. 
Duży efekt wywoływało również oświetlenie bramy 
oraz placu lampami żarowo-naftowemi. Pawilon 
zwiedziło przeszło 90% ogółu zwiedzającycn Wysta- 
wę. Broszur propagandowych sprzedano przeszło 
3.300 egz. Kuratorium szkolne w Poznaniu poleciło 
opracowanie skrótu tej publikacji dla użytku mło- 
dzieży szkolnej. Film nattowy był jedynym tilmem 
przemysłowym, wymienianym stale w oficjalnych 
programach P. W. K. Film ten gromadził mnóstwo 
widzów i wywołał przychylną krytykę w prasie. 

Całość wystawy naltowej omówiona zosiała 
obszernie i przychylnie w 'dwudziestu kilku arty- 
kułach w prasie krajowej i zagranicznej, a w szcze- 
gólności w czasopismach francuskich, niemieckich, 
austrjackich i szwajcarskich. 

Dzięki ofiarowaniu poważnej części eksponatów 
na rzecz Polskiego Muzeum Przemysłu Nałtowego 
w Warszawie, stworzony został w tem muzeum za- 
czątek działu nattowego. 

Bogaty materjał statystyczny, zebrany za okres 
10-lecia, opracowany zostanie osobno. 

Za wzorowe zorganizowanie wysiawy przemysłu 
naftowego odznaczone zostało Krajowe T-wo Nai- 
towe dyplomem zasługi. 

Za udział zbiorowy w wystawie Krajowego 
Towarzystwa Naitowego przyznano dyplom zasługi 
następującym przedsiębiorstwom i instytucjom: 
1) „Borysław'* — Sp. Akc. dla Eksploatacji Wosku 

Ziemnego — Borysław. 
2) „Galicja* — Galicyjskie Towarzystwo Nalttowe 

Lwów, Kościuszki 8. 8 
3) J. K. Górski — Fabryka Świec — Lwów, Szew- 

czenki 1, 
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4) Józef Drewniak Fabryka Świec — Poznań, 
Szymańskiego 5. 

5) „Gazolina* Sp. Akc. -—— Borysław. 
6) „Limanowa* Towarzystwo Naftowe 

rysław. 
1) „Małopolska* (irupa Franc. Tow. Nalt. 

Lwów, PI. Marjacki 8. 
8) „Polmin** Państw. Fabr. Olejów Mineralnych - 

Lwów, Szpitalna 1. 

Bo- 

9) „Polmet* Fabryka Lamp Naltowych — Lwów, 
Nowej Rzeźni 25, 

10) „Standard-Nobel* w POISCEE:5S; A. War- 
szawa, Jerozolimskie 57. 

I) „Vacuum Oil Comp.' S. A. — Dziedzice. 
12) „Wielkopolska Spółka Naftowa'', Poznań, 

Fredry 8. 
13) Wyszomirscy Bracia, Fabryka Lamp — War- 

szawa, Chmielna 35. 
14) Izba Pracodawców w Borysławiu — Borys/aw. 
15) Katedra Wierinictwa Po'itechniki — Lwów. 
16) Laboratorjum Maszynowe Politechniki — Lwów. 
If) Mechanicza Stacja Doświadczalna Politechniki 

— Lwów. 
18) Państwowa Stacja Geologiczna — Borysław. 
19) Syndykat Przemysłu Naftowego — Lwów. 
20) Wydawnictwo Dwutygodnika „Przemysł Nalto- 

wy** — Lwów, Akademicka 17. 
Wystawa Naftowaw Tulsa Oklahoma. 

Krajowe T-wo Naftowe zorganizowało w okresie 
"prawozdawczym udział polskiego przemysłu naf- 
towego w wystawie naftowej w Tulsa, wysyłając 
tam wykresy wszystkich działów produkcji za okres 
10-letni, oraz zbiór wydawnictw naftowych. Wykresy 
te wzbudziły na wystawie znaczne zainteresowanie, 
a na prośbę Komitetu Wystawy oddano wykresy 
te do opublikowania w: czasopismach amerykańskich. 

Wystawa naftowa w Liege. W ciągu 
ostatnich tygodni zorganizowany został przez Biuro 
Kraj. I-wa Natft. udział polskiego przemysłu nafto- 
wego w Międzynarodowej Wystawie w Liege. Nie 
obciążając przedsiębiorstw związkowych żadnemi do- 
dodatkowemi kosztami, przygotowało Biuro Krai. 
T-wa Naft. nowe, odpowiednio skonstruowane wy- 

resy, oraz zbiór eksponatów, składający się z pro- 
duktów naitowych „w maczyniach szklannych, oraz 

*szanek z olejami specjalnemi. i 
Targi Wschodnie. w czasie Targów 

,Schodnich zorganizowany został w pawilonie naf- 
ym propagandowy pokaz wydawnictw naftowych. 

Sekcią N k ; a są wniosek J aukowej Organizacji. Na 
ostatniego Zjazdu Naftowego uchwarił Wy- ział utwo Ć y IOW 1e osobną "PYRA przy Krajowem T-wie 

celu powoł szczegół 

| Nattowem cję Naukowej Organizacji, w którym to 
ana zos.ała osobna komisia. Opracowanie 

owych propozycyj jest w toku. 
= Jazd Naftowy. Doroczny Zjazd Naitowy 

AE AE w październiku 1929 r. w Drohobyczu 
ARM RA udziale Prezydjum, Wydziału, oraz 
ra A T-wa Naft. Przewodniczącym Zjazdu 
<obelegi zostął Prezes naszego Towarzystwa, 
p Ya onkowie Wydziału Towarzystwa weszli w skład 

rezydjum oraz wygłosili szereg referatów. 
Ziazd Geologów Naftowych. W wy- 

konaniu rezolucji II. Zjazdu Naftowego, przepro- 
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wadziło Biuro Kraj. I-wa Nait. w porozumieniu 
z Państw. Inst. Geol., Stację Gieol., Polskim Tow. 
Geolog. oraz Stowarzyszeniem Polskich Inżynierów 
Przem. Naft. prace, związane z organizacją Zjazdu 
Geologów Naftowych. Komitet Organizacyjny utwo- 
rzony został z reprezentantów wymienionych wyżej 
instytucyj. Sekretarjat Komitetu lunkcjonował przy 
Stacji Geologicznej w Borysławiu. 

Obrady Zjazdu otwarte zos'ały dnia 15. grudnia 
1929 r. we Lwowie w sali wykładowej Zakładu Geo- 
logicznego Uniwersytetu J. K. we Lwowie. W obra- 
dach Zjazdu wzięli udział reprezen*anci Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu, Wyższego Urzędu Górniczego, 
Okręgowych Urzędów Górniczych, oraz liczni 
przedstawiciele świata naukowego, sier technicznych 
i przemysłowych. 

Prace Zjazdu zakończone zostały powzięciem 
szeregu rezolucyj, dotyczących. utworzenia instytucji 
Stałych Zjazdów Geologiczno-naitowych, powołania 
stałego komitetu wykonawczego tychże Zjazdów, 
pod nazwą „Rady Zjazdów Geologiczno-naftowych'', 
rozwoju badań geolizycznych, przeprowadzenia re- 
łormy ustawodawstwa naftowego, a w końcu zorga- 
nizowania „Stowarzyszenia Geologów Nattowych'. 

Wydawnictwo „Podręcznika Nafto- 
wego. Komitet Redakcyjny „„Podręcznika Nafto- 
wego'* kontynuował w okresie sprawozdawczym 
opracowanie poszczególnych działów podręcznika. 
Część prac redakcyjnych obję:a została przez Sekcję 
Naukowej Organizacji Stow. Pol. Inż. Przem. Nait. 
Dotychczas ukończony już został tom I. „Geo!ogja 
Naftowa, w opracowaniu prof. Bohdanowicza. Tom 
ten w najbliższym czasie oddany zostanie do druku. 

Polski Komitet Wiertniczy. Biuro Kraj. 
I-wa Naftowego prowadziło w okresie sprawozdaw- 
czym w dalszym ciągu agendy Polskiego Komitetu 
Wiertniczego, utworzonego na zlecenie Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu, w wykonaniu uchwał Między- 
narodowego Komitetu Wiertniczego w Bukareszcie. 
Przewodniczącym Komitetu jest prof. inż. J. Fa- 
biański, sekretarzem inż. St. Sulimirski, W. roku 
sprawozdawczym przeprowadzone zostały prace, po- 
łączone z organizacją udziału polskich sfer wierini- 
czych w II. Międzynarodowym Kongresie Wiertni- 
czym w Paryżu. 

Prace Komitetu utrudnione były z powodu zu- 
pełnego braku środków materjalnych, oraz ze 
względu na okres wakacyjny, na który przypadła 
główna część prac przygotowawczych. Mimo po- 
Wyższych trudności zgłoszono ze strony po!skiej 
szereg referatów, w Kongresie zaś wzięło udział 
kilkanaście osób, z delegatami Rządu na czele. 

Obecnie prowadzi Komitet prace mające na celu 
Wykonanie uchwał ostatniego Kongresu oraz nale- 
żyte przygotowanie udziału polskiego w następnym 
Międzynarodowym Kongresie, który odbędzie się 
w r. 1931 w Berlinie. 

WyborydolIzbPrzemysłowo Handlo- 
wych. Dnia 7. marca 1929 r. zwołane zostało Nad- 
zwyczajne Walne Zgromadzenie w cel1 wyboru 
członków Izb Przemysłowo Handlowych we Lwowie 
l w Krakowie. Do Izby lwowskiej wybrani zostali 
pp. inż Wiktor Hłasko, dyr. Wit Sulimirski, 
oraz Dr. Stanisław Tabisz, — do Izby krakow- 
skiej Dr. Leopold Bleier. 



Po ukonstytuowaniu się Izby Przemysłowo Flan- 
dlowejwe Lwowie rozpoczęta została w Krajowem 
T-wie Naftowem akcja zmierzająca do utworzenia 
w tejże Izbie osobnej Sekcji Górniczo-Nattowej. Na 
skutek jednogłośnej uchwały powziętej przez Wy- 
dział Kraj. T-wa Nattowego, wniesiona została ta 
sprawa na plenarne obrady Izby Przemysłowo Fłan- 
dlowej, która w wyniku obrad uchwaliła wniosek, 
zgłoszony przez inż. Jana Brzozowskiego, popie- 
rający powyższy postulat. 

jubileusz Krajowego: Towarzystwa 
Naftowego. Dnia 31. maja oraz 1. czerwca 1929 
r. odbył się w sposób uroczysty obchód 50-letniego 
jubileuszu Krajowego T-wa Nattowego. 

Uroczystości rozpoczęte zostały dnia 31. maja 
Nadzwyczajnem Walnem Zgromadzeniem, które ma 
członków honorowych Towarzystwo wybrało pp. inż. 
Eugenjusza Kwiatkowskiego Ministra Prze- 
anysłu i Handlu, inż. Kazimierza Gaąasiorowskie- 
go Prezesa Izby Inżynierskiej we Lwowie, Felicjana 
Łodzińskiego jednego z majstarszych i najbar- 
dziej zasłużonych wiertników naftowych, oraz Dr. 
inż. Stanisława Olszewskiego, byłego sekreta- 
rza Krajowego T-wa Naftowego w latach od 1881 
do 1900. Równocześnie stwierdzono, że jedynym 
żyjącym członkiem honorówym Towarzystwa był 
dotychczas jego obecny prezes, p. Władysław 
Długosz. 

Dnia 1. czerwca odbyło się uroczyste nabo- 
żeństwo w Bazylice Archikatedralnejj w którem 
udział wzięli reprezentanci Rządu, władz miejsco- 
wych oraz członkowie Towarzystwa. 

Przedpołudniem odbyła się uroczysta Akademja 
w sali Izby Przemysłowo-Handlowej. Na Akademi 
byli obecni delegaci Pana Ministra Przem. i Handlu, 
reprezentanci Ministerstw, Wyższych Władz miej- 
scowych, oraz instytucyj i związków. W czasie Aka- 
demji odczytano list nadesłany przez Pana Ministra 
Przemysłu i Handlu inż. Kwiatkowskiego, Ministra 

„inż. Boernera oraz szereg listów i depesz gratula- 
cyjnych. Po Akademji odbyło się wspólne Śniadanie. 

Udział delegatów przemysłu naftowego w insty- 
tucjach publicznych. | 

Przemysł naftowy współpracował przez swoich 
delegatów w następujących instytucjach: 

lzbaPrzemysłowoHandlowawe Lwo- 
wie. Z ramienia Krajowego Towarzystwa Nattowego 
należą tu: pp. inż. W. Hłasko, W. Sulimirski, Dr. 
S. Tabisz. | 

Pozatem zasiadają w tejże Izbie mastępujący 
członkowie Wydziału Towarzystwa: pp. inż. I. Schulz, 
B. Seidmann, inż. |]. Brzozowski, L. Schutzmann, 
Oraz Dr. 1 KTESberg: 

Izba Przemysłowo Handlowa w Kra- 
kowie. Z ramienia Krajowego Towarzystwa Nalto-. 
wego należy tu Dr. L. Bleier. Pozatem zasiada w tejże 
Izbie członek Wydziału Towarzystwa p. T. Kro- 
paczek. 

Państwowa Rada Naftowa. Bez zmiany. W okre- 
sie sprawozdawczym zwoływana nie była. 

Komitet Celny. Delegatem Krajowego Towarzy- 
stwa Naftowego był dotychczas Dr.. Nuzikowski. 

> PRZEMYSŁ NAETONWY* ŻESzybJ 
Państwowa Rada Kolejowa. Krajowe T-wo Naf- 

towe deleguje wraz z Związkiem Rafincrów na człon- 
ka: Dr. Ungera, na zastępcę Dr. Schatzla. 

Dyrekcyjna Rada Kolejowa we Lwowie. Krajowe 
T-wo Naftowe deleguje wraz z Związkiem Rafine- 
rów na członka: dyr. Kowalewskiego i Dr. Schatzla. 

Dyrekcyjna Rada Kolejowa w Stanisławowie. 
Delegatami Krajowego Towarzystwa Naitowego są: 
dyr. W. Sulimirski i Dr. Schatzel. SZ 

Państwowy Instytut Geologiczny. Delegatem 
Krajowego T-wa Naftowego jest inż. L. Włoczewski. 

Wojewódzka Komisja dla walki z bezrobociem. 
Delegatem Krajowego Towarzystwa Naitowego jest 
br. SćHalzel. 

Rada Ubezpieczeń Społecznych. Krajowe I-wo 
Naftowe deleguje wraz z Związkiem Rafinerów inż. 
St. Zarzyckiego. | | 

Polski Komitet Energetyczny. Delegatem Krajo- 
wego T-wa Naftowego jest Dr. Bartoszewicz. 

Subkomitet Naftowy Polskiego Komitetu Ener- 
getycznego. Na członka zaproszony został Dr. S. 
Schatzel. 

Komisja opiniodawcza. Członkiem komisji jest 
dr. St. Bartoszewicz. 

Członkowie Wydziału Krajowego 
Towarzystwa Naftowego. 

BIES: 
Władysław Długosz 

ZASE 

Tadeusz Chłapowski 
Inż. Wiktor Hłasko 
Dyr. Lipa Schutzmann 
Inż. Marjan Szydłowski. 

Prezesa: 

Członkowie: 

Dr. Marek Aleksandrowicz Józef Lewiecki 
Dr. Stefan Bartoszewicz Henryk Mikuli 
Prof. inż. Zygmunt Bielski Dr. Ryszard Noskiewicz 
Inż. Zygmunt Biluchowski Prof. Dr. Stanisław Pilat 
Pułk. inż. Ignacy Boerner Inż. Wacław J. Piotrowski 
Inż. Jan Brzozowski Inż. Emil Ringel 
Inż. Stefan Dażwański Brunon Samuely 
Inż. Władysł. Dunka de Sajo Benjamin Seidmann 
Dr. Wojciech Dziedzic Inż. Paweł Setkowicz 
Inż. Józet Gajl Inż. Bohdan Skibiński 
Inż. Tadeusz Gawlik Dr. Karol Strohl 
Bolesław Glazor Wit Sulimirski i 
Michał Herz Inż. Stanisł. Szczepanowski 
Dr. Alfred Kielski Leopold Szerauc 
Dr. Bogusław Klarield Dr. Stanisław Tabisz 
Konrad Kowalewski Dr. Stanisław Unger 
Dr. Izydor Kreisberg Wincenty Waligóra 
Tadeusz Kropaczek Inż. Marjan Wieleżyński 
Inż. Stanisław Libelt Dr. Witold Wiesenberg 
Mieczysław Longchamps Juljan Winiarz 
Dr. Zygmunt Łachociński Inż. Ludwik Włoczewski 
Dr. Stanisław łańcucki Dr. Ignacy Wygard 
Inż. Kazimierz Łodziński ' Prof. inż. Jan Zarańska. 

Dyrektor biura: Dr. Stanisław Schatzel. 
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SEKCJA NAUKO WEJ ORGANIZACJI 
STOW. POL. INŻYNIERÓW 

PRZEM. NAFT. w BORYSŁAWIU 

Racjonalizacja i normalizacja żurawia 
kombinowanego linowo-żerdziowego. 

(Ciąg dalszy) 
IV. 

Łyżkowanie. 

Łyżkowanie jest czynnością, zabierającą w ogól- 
Myim czasie odwiercenia szybu w warunkach borys- 
ławskich 1700—2000 godz., co stanowi 12—15% 
czasu ogólnego. W rozpatrywanych przez nas wy- 
padkach uskuteczniamy tę czynność albo z wyciągu 
lub też z żurawia wiertniczegło i to sposobem kana- 
dyjskim [ub pensylwańskim; niezależnie jednak od 
urządzenia do łyżkowania z żurawia, musimy już 
w głębokości około 1000 m. mieć przygotowany 
o tej czynności wyciąg. 

Zastanawiając się nad problemem łyżkowania 
z żurawia lub z wyciągu, rozpatrzmy te czynności 
< następujących punktów: 

pewność i bezpieczeństwo ruchu; 
2) koszty inwestycyjne i ich oprocentowanie; 
3) sprawność w obu wypadkach, przy uwzglę- 

dnieniu czasu zużytego na łyżkowanie. 
ad 1) Nagrzewanie się tarcz, wózków frykcyjnych 
' PASÓW przy łyżkowaniu z żurawia, wątłe elementy, 
*Wienie narażone często na złamanie lub zgięcie, 

przesądzają sprawę pewności i bezpieczeństwa ruchu 
Przy tym sposobie łyżkowania na jego niekorzyść. 
a 2) Koszty urządzenia łyżkowego kanad., jak i pen- 
y'wańskiego wynoszą Zł. 7.000:—. Wliczono tu 

no zły montowania, pasa, dźwigni do wózka trykcyj- 
a zo. I hamulca w łyżkowaniu kanadyjskiem, jak 
ownież wyłożenie pasem wielbłądzim głównej tar- 

7y © średnicy 3000 mmj i klocka hamulczego w łyż- 
na AblU pensylwańskiem. Koszt wyciągu 150-kon- 
ko wraz z montażem wynosi ZŁ. 30.000.— 
z: yo Zł. 1.400.—, budowa jaty 

2500. razem Zł. 3.000.— 
w sumie okrągło Zł. 34.000.— 

nad Przyjmując, że urządzenie łyżkowe z żurawia 
»R Aje się do używania do głęb. 1000 m, t. j. mniej- 
BĘ, przez czas 6—8 miesięcy, poczem zmuszeni 
ob eśmy użyć do łyżkowania wyciągu, to koszty 
ni H tych urządzeń zmniejszą się o procent od róż- 

Icy kapitału wydanego na budowę wyciągu i urzą- 
czenią Zzurawiowego, t. j. 34.000 minus 7.000, czyli 

kapitału Zł. 27.000.— | 
._ Ustawowy procent bankowy 15% przyniesie w 

"agu 8 miesięcy kwotę okr. ZŁ. 2.700.— W. wypadku 
40 użycia od rozpoczęcia wiercenia do głębokości 

00 m urządzenia do łyżkowania z żurawia, zaś 
W dalszej głębokości z wyciągu, koszt tego urzą- zenia wynosi: 

1) koszt urządzenia do łyżkowania 
z żurawia Zł. 7.000.— 

b) koszt urządzenia do łyżkowania 
z wyciągu mniej procent od ka- 
pitału Zł. 27.000.— ZŁ. 31.300.— 

razem Zł. 38.300,— 

W. wypadku używania wyciągu od pierwszego 
metra, a więc bez urządzenia do łyżkowania z żu- 
rawia, koszt ograniczy się wyłącznie do kosztu wy- 
ciągu Zł. 34.000.— czyli oszczędność w kosztach 
inwestycyjnych w tym wypadku wyniesie ZŁ. 4.300.— 
Od tego odejmujemy około 30% wartości urządzenia 
do łyżkowania z żurawia, dającego się użyć w innym 
szybie, t. j. 4.300 mniej 2100 = Zł. 2.200.—. | 

Zużycie energji będzie w obu alieruatywach to 
samo, gdyż praca, jaką wykona jedna maszyna czy 
dwie przy popędzie parowym, jest dla tej czyn- 
ności jednakowa; większe nieco będą koszty konser- 
wacji dla trzech maszyn niż dla jednej; hamowanie 
bezpłatne (niema tu bowiem zużycia taśm hamul- 
czych, względnie pasa, którym jest wyłożona tarcza 
główna i klocek) wynagradza większy koszt sma- 
rów. Przy popędzie elektrycznym odpada to do- 
wodzenie, gdyż już od początku wiercenia instalujemy 
takie urządzenie motoryczne, jakie i w głębszych 
metrach jest nam do łyżkowania potrzebne; OSZCZĘ- 
dzimy coprawda niewielką kwotę odsetek w ciągu 
8 miesięcy od kapitału wyłożonego na część me- 
chaniczną, tracimy natomiast kapitał wydany na 
urządzenie do łyżkowania z żurawia. 
ad 3) Chyżość wyciągania łyżki. 

Przyjmując, że maszyna parowa jednocylindrowa 
ma moc 45 KM, a maszyny wyciągowe 150 KM, 
obciążenie t. j. lina plus ciężar łyżki wynosi około 
1.500 kg, to przy przeciążeniu maszyny parowej 

jednocylindrowej o 50%, N= = około 70 KM (co 
zgadza się z pomiarami). Możliwa chyżość wycią- 

NŻ. 10270148 
gania łyżki UzzGRyi JŁRDRACNI ŻY 3,90 m/sek. 
Średnia chyżość wyciągania łyżki z żurawia =3.09 

m/sek. 
Średnia chyżość wyciągania łyżki z wyciągu =6.72 

m/sek. 
(Średnia prędkość obliczona i pomierzona chrono- 

metrażem). 
Przyjmując, że w jednym wypadku używamy 

wyciągu do łyżkowania od samego początku, a w 
rugim wypadku od 1000 m przez czas wiercenia 
mies. pod założeniem, że do głęb. 1000 m wyko- 

naliśmy 1700 marszów i że po każdym marszu 
zapuszczamy 3 razy łyżkę, obliczymy koszty łyż- 
kowania (względnie oszczędność). Ponieważ obli- 
czamy głęb. od 0—1000 m, bierzemy przeciętną 
głęb. 500 m.: 
Wyciąganie łyżki 
500.3.1700 == 500.3.1700 
wo BĘDE 609 
—= 468500 = 130 godz. 
Zapuszczanie łyżki. Chyżość zapuszczania 

łyżki według danych chronometrażowych wy- 
nosi z wyciągu 6.72 m/sek. 

—=_ 848500—380000 — 
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z żurawia kanadyjskiego 3,1, z żura- 
wia pensylwańskiego 3,6 Średnio 
z żurawia 3.35 m/sek. 

500.3. 1700 500 .3.1700 
3.35 6,72 = 761000—380000 = 

= 38100 sek. = 106 godz. i 
' zaczem oszczędność czasu przy łyżkowaniu z wyciągu 

wyniesie 236 godz. 
Przy łyżkowaniu z wyciągu musimy uwzględnić 

jeszcze dwa momenty niekorzystne, a mianowicie 
większe zużycie czasu na przejście z poprzedniej 
czynności (wyciąganie świdra) na łyżkowanie, oraz 
większe zużycie czasu na mabijanie łyżki. Gdy bo- 
wiem przy łyżkowaniu z żurawia przejście ma łyż- 
kowanie może być natychmiastowe, bezpośrednio po 
wyciągnięciu świdra z otworu, to przy łyżkowaniu 
z wyciągu wchodzi jeszcze w grę czas przejścia 
wiertacza z szybu do wyciągu, a przy popędzie 

elektrycznym czas potrzebny do załączenia sprzęgła, 
co w obecnym stanie przy stosowaniu dźwigni śru- 
bowej wynosi przeciętnie 2'30*, a więc razem 

P/OO0+.2:D 
60 

Nabijanie łyżki z wyciągu trwa dłużej miż z żu- 
rawia, trzeba bowiem maszyny, względnie moto: 
zatrzymać i uruchomić w lewo; czas na jedno pod- 
niesienie i opuszczenie łyżki — według pomiarów 
chronom. — wynosi 12 sek., przy tyżkowaniu 
z żurawia 8 sek.; różnica wynosi 4 sek.; Średnio 
nabija się łyżkę 5 razy, czyli na niekorzyść wy- 
ciągu wypada 20 sek. za każdym razem, zaś po 
każdym marszu (3-krotne zapuszczenie łyżki) 1 mi- 
nuta, co w 1700 marszach czyni 28 godź. i 30 min. 
czyli 28,5 godz. 

Razem więc straty wynikłe z dwóch wymie- 
nionych przyczyn wynoszą 70 -- 28,50= 098,5 godz., 
o które redukuje się oszczędność, uzyskania dzięki 
powiększonej chyżości ciągnienia i zapuszczania łyżki 
do 137,5 godz. 

Według dat prof. Bielskiego koszty ruchu jednej 
godz., obliczone z kilku szybów kombinowanych wy- 
noszą Zł. 26.43, zaczem do poprzednio obliczonej 
oszczędności uzyskanej z tytułu kosztów inwesty- 
cyjnych w kwocie Zł. 2.100.— 
dochodzi ta oszczędność 137,5 26,43= Zł. 3.634.— 
Razem więc oszczędność bezpośrednia 

przy użyciu wyciągu od początku 
wyniesie Zł. 5./34.— 

Rachunek ten wypadnie jeszcze bardziej na 
korzyść stosowania wyciągu do łyżkowania od po- 
czątku, gdy uwzględnimy, że skrócony czas ma 
łyżkowanie w ciągu 8 miesięcy wyniesie 2.4% 
ogólnego czasu, co wpłynie ma znaczne zwię- 
kszenie naszego zysku. Z tych względów pro- 
ponujemy stosowanie do łyżkowania 
wyciągu, bez montowania prowizortjum, 
jakiem jest łyżkowanie z żurawia. 

= OPRAdZ: 

REA 
Urządzenie do rurowania. 

W obecnym stanie żurawi istnieją dwa urządzenia 
do rurowania, a to: urządzenie t. zw. kanadyjskie 
i urządzenie pensylwańskie; charakterystyczną ich 
cechą jest napęd. Wi pierwszym wypadku polega 

NAFTOW:YĆ >. 
on ma mapędzaniu bębna wielokrążkowego za 
pośrednictwem pasa mapinanego wózkiem ftrykcyj- 
nym, drugi za pośrednictwem łańcucha Galla, wpro- 
wadzonego w ruch przez włączenie koła łańcucho- 
wego z wałem korby wiertniczej, zapomocą sprzęgła 
kłowego. Oba rodzaje napędów wielokrążkowych 
mają wielu nieprzejednanych przeciwników i wielu 
zwolenników. 

Rozpatrzmy wartości każdego z tych urządzeń. 
"Urządzenie kanadyjskie. 

Wady: 
1) Małe, bo 3 i 5-krotne przeniesienie między 

' wałem silnika, a wałem bębna wielokrążko- 
wego zmusza do zastosowania dużego prze- 
niesienia poza bębnem, a więc do użycia 
wielokrążka o dużej wielokrotności; zwiększe- 
nie zaś wielokrotności powoduje: 
ga niebezpieczeństwo urwania rur; 
b) zmniejszenie dzielności wielokrążka; - 

wielokrążek 3-krotny, dzielność = 0,/8 
| ) z. 3) P) Tai 0,72 

,, SĘ a E sę 0,665 
E 6- 3 ,, R, 0,61 
E f- ») ; 597 AE 0,565; 

c) zwiększenie kosztów inwestycyjnych, z po- 
wodu powiększonego wielokrążka, większej 
ilości krążków na koronie, oraz dłuższej 
liny wielokrążkowej. i 

2) Zawodność ruchu; przy większem obciążeniu 
pas nie bierze; ślizganie się pasa powoduje 
rózgrzewanie się tarczy pasowej, zaś studze- 
nie i czekanie na ochłodzenie powoduje stratę 
czasu. * 

-3) Brak kryterjum orjentacyjnego dla pracującego. 
wiertacza (w szczególności przy popędzie pa- 
rowym) co do sił, występujących na wielo- 
krążku lub w linie i możność urwania liny, 
lub rur. T. zw. „czucia nie można uznawać 
za kryterjum miarodajne, wskutek następują- 

d cych zmiennych: 
A) wielkość przenoszonej siły zależy od szyb- 

kości wyładowania się energji rozpędzo- 
nego koła zamachowego; : 

B) poślizg pasa zmienia się, zależnie od lepkości 
jego wewnętrznej powierzchni; 

C) siła ręki, wywarta na koniec dźwigmi, w 
celu napięcia pasa, jest różna i zależy: 
a) od długości pasa napinanego. Im pas jest 

krótszy, tem kąt, zawarty między cięgłem 
wózka frykcyjnego, a pasem od strony 

'napinanej, jest mniejszy, (rys. 5.), a więc 
tem mniejsza siła w cięgle; 

b) od stosunku ramion dźwigni (zwykle ok. 
1:9; pas długi nie pozwala na zwiększe- 
nie stosunku ramion dźwigni) ; 

D) gdy wskutek źle działającego urządzenia, 
dwu ludzi naciska na dźwignię napinającą. 

4) Duża strata energji na poślizg pasa. 
5) Wydatek na środki adhezyjne. 
6) Pas, napędzający bęben, musi mieć położenie 

pionowe, a więc bęben trzeba umieścić na spe- 
cjalaem rusztowaniu. 

7) Zbyt mała średnica wózka frykcyjnego po- 
woduje silne łamania pasa, a więć i jego 
szybsze zużycie. 
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DZDAANA 
8) Potrzeba ustawienia krążka prowadnikowego. 

-9)- Bęben wielokrążkowy jest niewidoczny dla pra- 
- cującego wiertacza, zaczem niemożliwą jest 

- obserwacja nawijającej się liny wielokrążkowej. 
Zaletą tego urządzenia jest: 

1) jego taniość, oraz | 
<) możność manipulacji rurami bez zmiany kie- 

runku biegu maszyny. 
Wady urządzenia pensylwańskiego: 

1) Tak samo, jak przy poprzedniem, brak kry- 
terjum orjentacyjnego co do sił występujących, 
a więc małe „czucie. 

W;; W» = siła wy- 
padkowa w ciegle. 

Pas za długi 
m za mały 

RYŚ: 05 

2) Wymaga zmiany kierunku biegu maszyny przy 
manipulacji rurami. 
jest kosztowniejsze od urządzenia kanadyj- 
skiego. 

Zalety urządzenia pensylwafńskiego: 
1) Duże, bo 8- do 10-kro'ne przeniesienie pomię- 

dzy wałem maszyny, a wałem bębna wielo- 
krążkowego daje możność zastosowania poza 

ębnem mniejszego przeniesienia, niż w urzą- 
dzeniu kanadyjskiem, a zatem mniejszej wielo- 
krotności wielokrążka; daje to następujące ko- 
ZYSCE = | 

a) większy stopień bezpieczeństwa rur na 
urwanie; 

b) zwiększenie wydajności wielokrążka dzięki 
jego małej wielokrotności; 

c) mniejsze koszty inwestycyjne na wielokrą- 
żek i 'linę wielokrążkową. 

2) Pewność ruchu dzięki transmisji łańcuchowej. 
3) Uniknięcie strat: energji na poślizg i kosztów 

na środki adhezyjne. 
4) Nie potrzeba krążka prowadnikowego. 
5) Wygodna i pewna obserwacja bębna wielo- 

krążkowego. 
6) Możność zdwojenia prędkości wyciągania, wzgl. 

zapuszczania rur, przez równoczesne nawijanie 
na bęben obu końców liny wielokrążkowej. 

Z powyższego zestawienia wynika, że korzyści, 
jakie daje zastosowanie bębna wielokrążkowego 
pensylwańskiego przewyższają pod wielu względami 
urządzenie kanadyjskie. 

Do popędu służy maszyna parowa 45 KM, lub 
motor elektryczny. Maszyna parowa 45 KM jest 
stanowczo za słaba; radzi się temu przez rozkła- 

_ danie ciężaru rur na 7-krotny wielokrążek, co jednak 
— jak wyżej wspomnieliśmy — zmniejsza dzielność 
urządzenia i odbija się niekorzystnie na zużycie 
czasu na rurowanie. Przy normalnym planie zaru- 
rowania, ciężar kolumny rur 10%, 9%, 7*, 6* i 5* 
(przy maksymalnej głębokości zarurowania) jest 
większy niż siła, uzyskana przy maszynie 45 KM 
na wielokrążku 4-, 5-, i 6-krotnym. Stąd wynika, 
że maszyna 45 KM przy swych normalnych 140 
obr/min i. przy średniem ciśnieniu indykowanem 
3—4 atm, nie jest w stanie podnieść kolumny rur 10%, 
0”, 7, 661.5. Odbywa się to praktycznie przez 
rozpędzenie mas rotujących i wykorzystanie ich 
energji kinetycznej, co jednak powoduje z jednej 
strony przerwy na rozpędzanie maszyny, z drugiej 
— przy dużej energji kinetycznej i krótkim czasie 
jej wyładowania — grozi niebezpieczeństwem ur- 
wania rur. 

Przy popędzie elektrycznym, gdzie z reguły 
stosuje się silniki o większej mocy, ważną jest rze- 
czą przeniesienie, dostosowane do mocy silnika, z 
zachowaniem bezpieczeństwa na urwanie rur. 

(OSR FE:AP 
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"Badania nad kwaśnymi związkami 
w ropach polskich. 

Keferat wygłoszony w dniu 2. VII. 1929 na II. Zjeździe Chóndków Polskich w Poznaniu, 

iniejszy referat jest krótkiem streszczeniem badań 
Ńat wykonanych równolegle w laboratorjum techn. 
juty na Politechnice lwowskiej przez prof. Dra 
lata, zaś przezemnie przy poparciu WPana inż. 

ś p rowskiego w maukowem laboratorjum rafinerji 
arty „Galicja” w Drohobyczu. | 

had Szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych 
adań ukaże się w najbliższym czasie w odnośnych 

czasopismach naukowych. | 
Przez kwaśne związki zawarte w -ropach rozumię 

Przedewszystkiem te połączenia tlenowe węglowo- 

dorów, które dają się z destylatów ropnych przy 
Pomocy rozcieńczonych alkaliów w. postaci mydeł 
wyekstrahować. Wchodzą tutaj przedewszystkiem 
w rachubę stałe kwasy tłuszczowe, kwasy naftenowe 
t ienole. W literaturze naukowej z ostatnich dzie- 
sięcioleci znajdujemy bardzo liczne studja przeprowa- 
dzone prawie wyłącznie nad kwasami naftenowemi, 
tak co do ich zawartości w różnych obcych ropach 
(rosyjskich, japońskich, amerykańskich, etc.), jak 
Ii nad ich własnościami, konstytucją i zastosowaniem. 

O technicznej ważności tej grupy związków nie- 
chaj świadczy obok mnóstwa publikacyj i patentów, 
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czenie Vy może oddać wielkie usługi przy izolowaniu 
poszczególnych pojedynczych homologów. Mianowicie 
wiskoza poszczególnych homologów wprost gwał- 
me rośnie z wielkością cząsteczki, podczas gdy ani 

0 4 o . . * p. . 

d 15 ani n»o ani nawet liczba kwasowa takiej różnicy 
nie wykazują. I tak n. p. przy kwasach z nafty V» 
najlżejszej trakcji wynosi około 15 c. p. zaś najwyżej 
powyżej 40 c. p. — Kwasy naftenowe z frakcji oleju 
a 50 wykazują w porównaniu z kwasami z naity 

d nieco niższy więc niżej 0.940, liczbą kwasową 
niższą; około 220, zaś inne własności wyższe i tak 
leo już do 1.4900 V.20 do 66c.p. 0 

Punkt stygnięcia jest również niski, mianowicie 
poniżej —400€. Liczba jodowa znikoma. Rafino- 
wane w tych samych warunkach co kwasy z naity 
mają barwę jasno-żółtą. Przy frakcjonowaniu za- 
chowuje się podobnie jak kwasy z nafty. I tutaj 
skonstatować można było wielkie różnice w wiskozie 
między poszczególnemi trakcjami. 
„. Tak jedne jak i drugie, jak zauważono, dają 

"1 dystylować bez rozkładu pod zwyczajnem ciś- 
nieniem i dystylaty są prawie wodno -białe, nawet 
dla frakcji powyżej 300%C. Dopiero powyżej 
350 0C przy kwasach z oleju gazowego zaczyna SIę 
rozkład i to daleko idący. Podaną temperaturę można 
uważać za krytyczną dla kwasów naftenowych. 
-Znaczone ciężary molekularne i elementarna ana- 

liza potwierdzają wzór sumaryczny C,„ H, — 20» zaś 
znikome liczby jodowe ich nasycony charakter. — 

orównując szczegółowe własności tych kwasów 
z datami z literatury można naogół zauważyć, że 
"4 One b. podobne do kwasów rosyjskich, aczkolwiek 
mają na ogół nieco niższe ciężary właściwe. 
2) O fenolach w ropie: 

O zawartości fenoli, t. j. wyższych homologów 
ienolu w ropie i o ich własnościach znajdujemy. 
W literaturze bardzo skąpe wiadomości. Dotychczas 
stwierdził jedynie Mabery z całą pewnością zawar- 
OŚĆ związków o zapachu kreozotu (Proceed. Amer. 

Acad. 40. 348. 1904) w ropach kalifornijskich. Do 
podobnych wyników dochodzi Chifford (J. Frankl 
Just 162.57. 81) który z rop kalifornijskich (Ven- 
tura i Los Angelos Districkt) wydzielił związki 
> Zapachu fenolowym, a nawet częściowo krystali- 
<Ujące. W innych ropach, jedynie jeszcze w Rosyj- 
skich (Baku, Grosny) stwierdzono minimalne za- 
wartości związków o zapachu fenolowym _ (Lidoft 
Chem. Petrol. 1905 II 1610). :* 

Również Giirwitsch (Wissenschaft. Grundl. der 
Erdólverarb. 1924 S. 99) wydzielił z 1 kg. Su- 
"owych kwasów mattenowych rosyjskich około 2 gr. 
ciężkiego ciemno-brązowego oleju łatwo stygnącego 
CIĘŻSZegO od wody, dającego .reakcję Graefego. — 

reszcie ostatnio Tanaka i Kurata znalazł je w ro- 
pach. Japońskich. Poza powyższemi stwierdzeniami 
nikt pozatem się tą kwestją nie zajmował, zaś 
w żadnym wypadku poza ostatnio wspomnianym, 
uie zajęto się izolacją poszczególnych członów: i zba- 
daniem ich konstytucji. Jeszcze w najnowszej litera- 
turze amerykańskiej (L. J. Catlin. Ind. Chem. 1926. 

r. 7. 743) podaje Catlin, że w destylatach naftto- 
Wych rop amerykańskich stwierdził związki fenolowe 
w śladach, których jednak bliżej nie badał. 

W destylatach naftowych z rop polskich nikt 
dotychczas z całą pewnością nie stwierdził zawar- 

tości fenoli (Patrz Freund und Pebal Lieb Anm. 
115. 19. 1860). Jak już poprzednio nadmieniłem, 
ropa borysławska, bitkowska i harklowska zupełnie 
różnią się co do zawartości kw. związków. Miano- 
wicie podczas gdy pozostałe przez nas badane ropy 
zawierają dosyć znaczne ilości kwasów naftenowych, 
to powyższe ropy zawierają ich tylko około 0.01 
do 0.05%. Już własności wydzielonych czystych kw. 
związków wskazywały, że nie są one podobne do 
poprzednio opisanych. I tak 'n. p. przeciętna ropa 
borysławska (nie traktowana chemicznie celem ode- 
mulgowania) zawiera 0.048% kwaśnych związków 
o mastępujących własnościach : | 

l) Barwa: ciemno-czerwona, 2) Zapach: feno- 
lowy, 3) dzo = 1.005, 4) no = 1,5198, 5) Vo = 21.0 c. p. 
6) L. jodową: 105.5%, 7) p. styg. — poniżej — 300C, 
8) L. kw. = 15, 9) % cz. zmydl. — 98.5%, 10) gr. wrZe- 
nia 210 — 3109C, 11) Ho = ślady, 12) reakcja Cha- 
riczkowa jeszcze dodatnio, 13) reakcja Graef ego wy- 
bitnie dodatnia, 14) kwasy powyższe dają w odróż- 
nieniu do kw. naftenowych stałe produkty kondenzacji 
z CHsQ. Powyższe własności wskazują, że opisane 
kwasy zawierają tylko drobne ilości właściwych kwa- 
sów naftenowych, zaś w przeważającej ilości związki 
ienolowe na co wskazują: wys. ciężar właściwy wys. 
liczba jodowa, rozp. w alkaliach, reakcja Graef'ego 
z diazo-benzolem, kondenzacja z CH:O i cały szereg 
innych reakcyj właściwych homologom fenolu. Że 
jednak prawdopodobnie nie mamy tutaj do czynienia 
ze znanemi homologami fenolu spotykanemi n. p. w mazi 
węgla kamiennego lub brunatnego, wskazuje b. niski 
punkt stygnięcia (poniżej — 309) i wysoka dystylacja 
do (310*C) podczas gdy jak wiadomo zw. fenolowe 
z mazi węgla kamiennego są krystaliczne, stałe i wrą 
najwyżej do 230" (fenol -- 419C —- 1810, o-kresol -|- 
-- 309 -- 130, p. kresol -- 37% 200% m-kresol --— 
e 4% 2019), 

Mozolne oczyszczanie fenoli od kwasów nafte- 
nowych doprowadziło w końcu do produktu o c. g. 
1.09, płynnego przy —350C i o granicach wrzenia 
197—235 OC, z którego irakcję przechodzącą między 
200—205 przez ponowne rektyfikacje w dalszym 
ciągu oczyszczano. W tej frakcji udało się przez 
analizę elementarną, oznaczyć ciężar drobinowy 
helioskopowo w aparacie Świętosławskiego, oraz 
charakterystyczne ciemno— niebieskie zabarwienie 
z chlorkiem żelazowym stwierdzić obecność m — 
krezolu. j | 

Oznaczenia cięż. drobinowych trakcji 210—215. 
i fr. 230—235 dały rezultat 135—152, wskazują więc 
na obecność wyższych homologów. 

W dalszym ciągu postawiliśmy sobie pytanie, 
czy powyższe zawartości kw. związków, jak widzie- 
liśmy w przeważającej ilości fenoli, są takie same 
bez względu na badany szyb, czy też może będą 
istnieć szyby w których przeważać będą fenole zaś 
inne z kwasami naftenowemi. Aczkolwiek należało 
się spodziewać, że ropa z zagłębia Borysławskiego 
będzie pod tym względem jednostajna, Sprowa- 
dziliśmy z szeregu szybów po kilka beczek ropy 
i osobno każdą, przerobiliśmy. Dotychczas zbadano 
ropę z następujących szybów: 1) Horodyszcze VII 
(Mraźnica), 2) Józef I (Mraźnica), 3) Petain (Mraź- 
nica), 4) Nr. 16: „Galicja'* Borysław, Pańska, 5) 
„Wanda'* Bloch,, Borysław. 

Krótki czas nie pozwala mi przedstawić opra- 
cowanej jednolitej metody badania, ani poszczegól- 
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nych wyników. Ostatecznym wynikiem było znale- 
zienie dwóch rodzajów szybów: 1) zawierające 
kwaśne związki złożone przeważnie z kwasów malte- 
nowych, należą tutaj „Wada' Bloch i Józet I, 

2) zawierające kwaśne związki złożone prze- 
ważnie z fenoli należą tutaj Galicja Nr. 16 Berysław, 
Horodyszcze VII i Petain. 

Dla ilustracji o jakie tutaj różnice może cho- 
dzić, które wykluczają jakikolwiek błąd ekspery- 
mentalny, przytoczę najważniejsze daty n. p. 

SZYDZJOZET A. 
0 

a ać PC reakcja Chariczk. dodatnia 
"JO "252h 49 1 reakcja Graef' ego, dodatnia A PSYZŚ 

Szyb;Galicja:Nr. 16. 
M OE Rd reakcja Chariczk., ujemna 

fg 2 1.0289 
> 0 

Aa sę Ś reakcja Graef' ego, dodatnia 

Jeśli wydatek w obu wypadkach waha się w tych 
samych granicach, to inne własności jak przytoczono 
Mo L. jod. i dzo wskazują, że w pierwszym wypadku 
mamy do czynienia z dosyć czystymi kwasami naite- 
nowymi z domieszką fenoli, zaś w drugim wypadku 
znajdują się prawie czyste fenole. 

Jak przestudjowanie mapy wieriniczej wykazuje, 
szyby o tak różnych kw. związkowych mogą leżeć 
blisko siebie i na odwrót. W ten sposób mielibyśmy 
do pomocy metodę pozwalającą na tej drodze wyka- 
zać, czy dwa blisko leżące siebie szyby czerpią z tego 
samego pokładu roponośnego czy nie. N. p. tego 
rodzaju ekspertyzę przeprowadziliśmy z ciekawości 

„dla świeżo dowierconego szybu „,Petain* Limanowy. 
jak wiadomo początkowo było miewiadomem czy 
„Petain'* eksploatuje jeszcze przedłużenie piaskowca 

' borysławsko-mraźnickiego czy już nowo odkryte 
złoże roponośne analogiczne do borysławskiego. — 
(Patrz Petroleum Maj 1920). Kwestja ta była przez 
dłuższy czas sporna i od jej rozstrzygnięcia zależało 
bardzo wiele, gdyż oczywiście w wypadku drugiem 
odkryliby przecież coś o rodzaju drugiego Borysł- 
ławia zaś w pierwszym tylko ciąg dalszy płytkiej 
już warstwy piaskowca borysławskiego. Zapatrywa- 
nia geologów w ostatnich czasach skłaniają się do 
koncepcji drugiej, tj., że mamy tutaj do czynienia 
tylko z przedłużeniem piaskowca borysławskiego. 
Nasze badania na tej chemicznej drodze potwierdzają 
to przypuszczenie, bo skoro porównamy wyniki dla 
„Petaina' i najbliższego przez nas zbadanego Szy- 
bu „Horodyszcze VII* to znajdziemy daleko idącą 
zgodność. R 

I tak między innemi znaleźliśmy: 
3:Z YB: PPERAWA. Szyb Horodyszcze VII. 

wydatek = 0.01 % wydatek = 0.025% 
og w 1.5081 N20 = 1.5095 

L. jod. "= 106.2% L. jod. = 96.8% 
reakcja +eakcja 

Graef'ego dodatnia Graefego dodatnia 
reakcja jeszcze reakcja jeszcze 

Chariczk. widoczna Chariczk. widoczna 
Podobnie jak ropa. Borysławska, aczkolwiek 

w stopniu słabszym zachowuje się ropa Bitkowska. 
Własności wydzielonych kw. związków są zbli- 

żone do odnośnych z ropy Borysławskiej, aczkolwiek 
przeważają już kwasy maftenowe. Obecnie jesteśmy 
zajęci wydzieleniem odnośnych fenoli i ich bliższem 
zbadaniem. Również i ropa Harklowska wykazuje 
tak co do wydatku, jak i zawartości fenoli podo- 
bieństwo z Borysławską i Bitkowską. Jest ona rów- 
nież w badaniu. Z innych rop zbadanych jeszcze 
ropy Krosna i Rosulnej sądząc po znalezionych już 
własnościach, pozwalają spodziewać się pewnej 
aczkolwiek małoznacznej zawartości fenoli; pozostałe 
zaś ropy jak Schodnicka i Grabownicka zawiera już 
fenole w śladach. 

Mimo, że nasze badania, jak na wstępie zazna- 
czyłem, nie są jeszcze zupełnie ukończone, zwłaszcza 
fenole ropne czekają na Ścisłe zizolowanie i okreś- 
lenie konstytucji, nie mniej możemy już krótko ująć 
całokształt problemu następująco: 1) jak dotychczas, 
stałych kwasów stłuszczonych nawet w. śladach 
nigdzie nie wykryto, 2) wszystkie badane przez nas 
ropy polskie zawierają kwasy naftenowe zwłaszcza 
pierwsza grupa: Grabownicka, Krośnieńska, Schod- 
dnicka i z Rosulnej 'w znacznych ilościach, pozwa- 
lających na przemysłowe ich wydobycie. jest to 
operacja bardzo łatwa i nie wymagająca specjainych 
urządzeń, zaś przy czystem i skrupulatnem praco- 
waniu, jak przekonaliśmy się, można uzyskać prawie 
100% czyste tylko żółtawe kwasy naftenowe. Bez 
wątpienia inne bezparafinowe ropy posiadają te same 
właściwości. O tej możliwości powinniśmy dobrze 
pamiętać, gdyż kwasy naftenowe są już dzisiaj bar- 
dzo cennym surowcem, zaś z powodu wielkiej 
reaktywności kryją w sobie cały szereg możliwości 
technicznych na przyszłość. AE 

Stwierdziliśmy ponad wszelką wątpliwość za- 
wartość związków fenolowych prawie we wszystkich 
badanych ropach. W niektórych z nich jak borys- 
ławskiej i bitkowskiej znajdują się one w przewa- 
żającej ilości t. zn. w stosunku do kwasów. nalite- 
nowych. Z mieszaniny surowych fenoli jak dotychczas 
wyosobniono i scharakteryzowano m — Krezol. 

Aczkolwiek w badanych ropach polskich ich 
absolutna zawartość jest tak znikoma, że nie przed- 
stawiają one wielkiego znaczenia, jednak kto wie, 
czy w innych ropach nie znajdzie się ich więcej, 
a wówczas ich cenne własności mogą znaleźć odpo- 
wiednie zastosowanie. Wskażę tylko na dwie możli- 
wości przez nas w ogólnych zarysach poznane: 
1) Dają one ciekawe produkty kondenzacji z CHO. 
Otrzymaliśmy na tej drodze jasno-żółte żywice o róż- 
nej twardości (wzorek). 2) Tworzą barwiki z dwuazo- 
wanemi anninami rozp. w benzynie i wodzie. Bez- 
watpienia bliższe poznanie ich konstytucji pozwoli 
pomyśleć o dalszych praktycznych możliwościach. 

Wreszcie przy badaniu zawartości fenoli w to- 
"pach z pojedynczych szybów z zagłębia borysław- 
skiego, wyłoniła się możliwość oznaczenia na tej 
drodze powinowactwa poszczególnych szybów. 

Jest cechą naukowych badań, że przy zagłę- 
bieniu się w poszczególne kwestje wynika więcej 
nowych problemów niż punktów, które moglibyśmy 
uważać za wyjaśnione. Przeciętny praktyk rzadko 
sobie zdaje sprawę wiele mozołu, precyzji i wprost 
dłubania wymaga chociażby najmniejszy uzyskany 
postęp. wi zo 

Wysiłki, ciągnące. się niekiedy latami, pozwa- 
lają tylko zwolna poznawać wewnętrzny związek 
między poszczególnemi zjawiskami i na drodze 

RB. RZY PESEOK AUTO 
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długotrwałych doświadczeń je wyjaśnić i udowodnić. 

ten sposób i niniejszą pracę należałoby uważać 
raczej za przyczynek do znajomości kwaśnych związ- 
ków w ropach polskich niż za ukończoną całość. 
Zawiera ona niektóre rzeczy interesujące. W ten 
Sposób zwykliśmy nazywać, jak wiadomo, to wszyst- 

o co bezpośrednio niema praktycznego zastoso- 
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wania. W każdym razie pewna podstawa, na której 
będziemy mogli dalej pracować. w poruszonej kwes- 
tjj została stworzona. Może przysłuży się ona in- 

nym chętnym do pracy w tvm samym kier.nku. 
Z tego to powodu :'podajemy już dotychczasowe 
wyniki chociaż wykazują one 'jeszcze widoczne luki 
i braki. 

XII. Zjazd Gazowników i Wodociągowców 
Polskich w Drohobyczu. 

Js: już uprzednio donosiliśmy w dniach od 8. do 
dazy maja br. odbędzie się w Drohobyczu Zjazd 
odbywa ÓW i Wodociągowców Polskich. Decyzja 
ną Zie Zjazdu w zagłębiu nattowem zapadła 
napij dzie odbytym w ubiegłym roku w Poz- 
w mix gdzie sprawa zużytkowania gazu ziemnego 
OMANII, ach i zakładach przemysłowych była żywo 
" związio, Problem ten zyskuje stale na aktualności 
oraz oaziU 2 wzrastającą produkcją gazu ziemnego 

(7 rozbudową gazociągów dalekosiężnych. To też 
wo Koj goroczny wzbudził żywe zainteresowanie, tak 
przem . gazowników polskich, jak i w sterach 
Zgłoszy ae nattowego, czego „dowodem są licznie 
Ół ONE referaty, jak również szeroka współpraca 

iniejscowych w Komitecie organizacyjnym. 
nizacją, ponierencjach odbytych w związku z orga- 
się ma Md RO Zjazdu ustalono, że Zjazd odbyć 
innemi a hasłem możności zastąpienia węgla 
węglem o WCZITUi: wodą, koksem, gazem ziemnym, 
ziedzin runatnym, torfem, i objąć ma również 

znaleźć o AZOCIĄgÓW dalekosiężnych. Hasło to ima 
analiza „w aićż wyraz w sprawach wodociągowo- 

siężnemi. (Yo w związku Z wodociągami daleko- 
nie równie: referatach zjazdowych omówiony zosta- 
ziemne 55 problem przeróbki chemicznej gazu 

jeździe 'awiązanie bezpośredniego kontaktu na 
gospodarki o ludzi pracujących W różnych gałęziach 
Mieć 4, ! gazowej i wspólna wymiana myśli może 
zania szc azyszłości doniosłe znaczenie dla rozwią- 
widzenia regu problemów, z gospodarczego punktu 
Szone roju Zmiernie ważnych. Już dotychczas zgło- 
niczmi reraty obejmują zakresem swojej treści 

„„. 1crnie aktualne i interesujące tematy. W szcze- GO n AMC 
prof zgłoszono dotychczas następujące referatv: 
energie Witkiewicz: „Gaz ziemny jako źródło 
i ropyć. m2. Wandycz: „Na pograniczu węgla 
nego We Le: Zardecki: „Zastosowanie gazu ziem- 
stronie bud wowie*; inż. Szulce: „O technicznej 

onopk - owy gazociągów dalekosiężnych'*; inż. j. 
pka; „O budowie gazociągów dalekosiężnych 

h A LALCH zagłębiach węglowych'*; ;Dr. Jamróz: 
sik: Chi, bezpieczeństwa gazociągów"; Dr. Toma- 
„Gaz >; orowanie gazu ziemnego ', inż. Piotrowski: 
kowania 3 jako surowiec''; inż. Winkler: „Kra- 
azU > gazu ziemnego' ; inż. Krajewski: „Spalanie 
czenie iennego pod kotłami''; inż. Psarski: „Zna- 
węglowa M adsorbcyjnej dla tabrykacji gazu 
Waniią uLB0 inż. Billewicz: „Rentowność zużytko- 
in | ocznych produktów w małych gazowniach''; 

«+ Reutt: „Wodociągi miasta Drohobycza”. 

Program Zjazdu został ułożony w ten sposób, 
aby jego uczestnicy mieli możność zwiedzenia ko- 
palń, zakładów gazowych i przemysłowych w za- 
głębiu naftowem, jak również okolic podkarpackich. 
W ogólnym zarysie program ten przedstawia się 
następująco: 

Dzień 8 maja 1930 (czwartek) godz. 16-ta 
l) Otwarcie Zjazdu przez przewodniczącego 

Zrzeszenia w Sali ratuszowej w Drohobyczu; 2) 
Przemówienia powitalne; 3) Wybór Prczydjum Zjaz- 
du; 4) Sprawozdanie z wykonania uchwał Xl-go 
Zjazdu; 5) Referaty treści ogólnej. 
Dzień O maja (piątek) godz. 9 do 13 

Obrady w Sekcjach. 
Przerwa obiadowa 

Godzina 14.30: Wyjazd do Borysławia, zwie- 
dzenie kopalń i zakładów przemysłowych. W drcedze 
powrotnej zwiedzenie Truskawca. 

Godzina 21.00: Wspólna wieczerza. 

Dzień 10 maja (sobota) 

godz. 0—13 Obrady w sekcjach 
godz. 13.00 Wyjazd do rafinerji „Polmin* 
godz. 13.30 Śniadanie w „Polminie* 
godz. 14.30 Zwiedzenie ratinerji 
godz. 16.30 Powrót do Drohobycza 
godz. 17.00 Walne Zebranie Zrzeszenia (a- 

zowników i Wodociagowców Pol- 
skich 

godz. 19.00 Walne Zebranie Związku Gospo- 
darczego Gjazowi 1 Zakładów Wo- 
dociągowych P. P. 

Dnia 11. maja (niedziela) 
godz. 10.00 Zebranie plenarne i zamknięcie 

Zjazdu 
godz. 11.30 Wyjazd do IDaszawy 
godz. 12.30 Śniadanie w „Gazolinie'* 
godz. 13.30 Zwiedzenie kopalń daszawskich 
godz. 15.00 Odjazd do Stryja. 
W razie wystarczającej ilości zgłoszonych 

uczestników, odbędą się w dniach następnych wy- 
cieczki do Schodnicy, Uroża, Skolego, Hrebenowa 
i Lwowa. 

Sekretarjat Komitetu Organizacyjnego Zjazdu 
lunguje aż do dnia otwarcia Zjazdu w Borysławiu 
(S. A. Gazolina), i udziela wszelkich intormacyj, 
dotyczących udziału w Zjeździe. 
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DZIAŁ SPRAWOZDAWCZY. 
„The Petroleum-Engineer'', Tuisa, Oklahoma. — 

Pierwszy numer tego miesięcznika ukazał się w paź- 
dzierniku 1929, a zajmuje się on sprawami przemysłu 
naftowego i gazowego. 

Prócz szeregu artykułów z dziedziny kopalnictwa 
nattowego, z działu gazowego, gazoliniarstwa, 
z działu rafineryjnego, — zawiera miesięcznik nastę- 
pujące działy stale redagowane: nowe urządzenia 
zastosowane w przemyśle naftowym, nowe patenty, 
sprawozdawczy dział personalny i kilkudziesięcio- 
stronicowy dodatek ilustrowany oraz bardzo bogaty 
dział ogłosżeniowo handlowy. 

Zeszyt I. z października 1929 r. zawiera w dziale 
artykułów: Kilka uwag odnośnie wiercenia prostych 
otworów (system Rotary). Bieżące problemy tyczą- 
ce przemysłu gazolinowego. Cementowanie otworów 
wiertniczych i kontrola przebiegu procesu. Nowy 
typ odwadniacza dla gazociągów używany w Texas. 
Unikanie strat przy ładowaniu benzyn. Problem krzy- 
wych otworów. Największa stacja morska dla zao- 
patrywania tanków okrętowych „w ropę w 6-ciu 
godzinach. Odczyszczanie ropy Z domieszek me- 
chaniczanych i wody Środkami mechanicznemi na 
kopalni. Strzelanie jako środek ożywiania produkcji. 
Ważność problemu smarowania lin drucianych. I em- 
peratura jako bardzo ważny czynnik przy pomiarach 
gazowych. O łączeniu pasów ściskami. Analiza i zna- 
czenie olefinów i węglowodorów aromatycznych. — 
Standaryzacja napędu elektrycznego dla wiercenia 
i eksploatacji. Ochrona rurociągów przed korozją. — 
Zastosowanie dynamometrów hydraulicznych do po- 
miaru wyważeń w szybach pompowych.. Metalurgja 
i materjałoznawstwo środków dla „,Rotary''. Problem 
bezpieczeństwa w gazoiiniarniach i stacjach kompre-' 
sorów gazowych. Postępy w układaniu długich ru- 
rociągów gazowych. 

Zeszyt Il. z listopada 1929 zawiera w dziale 
artykułów: Urządzenia szybu i wykonanie kontroli 
przy przewiercaniu pokładów, znajdujących się pod 
dużem ciśnieniem gazu, systemem Rotary. O kons- 
trukcji rurociągu ropnego Texas-Empire z Mid- 
Continent do Chicago. Nowe metody budowy ruro- 
ciągów. Kontrola procesów rafineryjnych przy 
pomocy instrumentów. Trudności przy gaszeniu 
płonących szybów gazowych. Metody eksploatacji 
ropy w szybach o wysokiem ciśnieniu przy zasto- 
sowaniu tubingu. Kilka uwag o fabrykacji specjalnych 
benzyn. Wyniki stosowania kontroli Gas—Oil—Ratio 
na spadek ciśnienia złoża. Kilka spostrzeżeń tyczą- 
cych samoczynnej eksploatacji. Wyniki kontroli ciś- 
nienia na szybach samoczynnych. 

Zeszyt III. z grudnia 1929. zawiera w dziale 
artykułów: Problem przewiercania systemem „Ro- 
tary* pokładów o wysokiem ciśnieniu gazów. Kal- 
kulacja napędu elektrycznego w' kopalnictwie nafto- 
wem. Sprawność smarowania cylindra w motorach 
Diesla. Problem korozji w urządzeniach rafineryjnych, 
przerabiających ropę, zawierającą związki siarkowe 
i sole. Przeprowadzenie najgłębszej na Świecie instru- 
mentacji w głęb. 2.550 m. w Texas. Uporządkowanie 
otworu wiertniczego po odbijaniu. Wpływ ciśnienia 
płóczki ma proste wiercenie systemem „„Rotary'”'. — 
Teorja racjonalnego rozmieszczenia szybów. Dysty- 

lacja próżniowa. Badanie przewierconych pokładów 
elektromagnetyczną metodą Schlumbergera. Sprawo- 
zdanie Komitetu normalizacyjnego A. P. S$. 

| R.) Zi 

„Petroleum Vademecum'„ International Petro- 
leum Tables. VII. Edition 1930. Verlag fiir Fach- 

literatur Berlin W. 62 und Wien XIX/1. 2 ftomy 
z mapą przeglądową światowego przemysłu naito- 
wego. Cena Mrk. 24.— 

Od dłuższego czasu wyczerpany, a w kołach 
fachowych dobrze znany podręcznik „Petroleum 
Vademecum pojawił się niedawno w VII. wydaniu. 

Z powodu znacznie zwiększonej objętości po- 
jawił się podręcznik „Petroleum Vademecum po 
raz pierwszy w 2 tomach. 

Tom I. zawiera: a) chemiczno-fizyczne i inne. 
porównawcze tabele dla przemysłu nałtowego, oraz 
b) tarytę celną dla produktów naitowych w poszcze- 
gólnych krajach. Tom II. obejmuje: a) statystykę, 
b) mapę przeglądową światowego przemysłu naf- 
towego. | 

W. części I. zestawiono, w uzupełnieniu tablic 
porównawczych, dotyczących miar i wag, ciężaru 
gatunkowego, wiskozy itp., aormy obowiązujące przy 
dostawach produktów naftowych w poszczególnych 
krajach. ; | 

W części II. zostały taryfy celne dla produktów 
naftowych w poszczególnych krajach najdokładniej 
przejrzane i odpowiednio uzupełnione. 

Część III. Statystykę produkcji i handlu pro- 
duktami naftowemi. rozszerzono w porównaniu Z wy- 
daniem poprzednim o 125 stron, tak, że uwzględniono 
nawet daty z r. 1029. Liczne wykresy opracowano 
na nowo. Ważnem uzupełnieniem części statystycz- 
nej jest dodanie mapy ; światowego przemysłu 
naftowego. 

Omówione tu nowe, rozszerzone, i odpowiednio 
uzupełnione: wydanie VII. podręcznika "nadaje się 
znakomicie do użytku praktycznego w przemyśle 
naftowym i handlu produktami naitowemi. | 

Elektryczna pompa wgłębna. L. ,Bignall. Th 
Oil and Gas Journal ;Vol. 28. Nr. 34. 

Autor opisuje eksperymenty rosyjskiego emi- 
granta inż. A. Arutinoffa nad zastosowaniem pomp 
rotacyjnych wgłębnych z motorem elektrycznym na 
dnie otworu do eksploatacji wopy w Stanach Zjedno- 
czonych Ameryki Północnej. Przeszło roczne zasto- 
sowanie pompy na terenach naftowych Oklahoma 
i Kansas pozwala sądzić, ,że kwestja ta została 
praktycznie z pomyślnym rezultatem ; rozwiązana. 
Cały aparat składa się z trzech części: motoru, 
osłony i pompy, którą zapuszcza się ma rurkach 
wraz z kablem elektrycznym. Motor elektryczny trój- 
fazowy, o 60 okresach i 440 Voltach posiada moc 
60—175 HP. Aparat budowany jest w dwu typach 
dla 66 i 8% rur przy długości około 11 m. Wydaj- 
ność pompy wynosi do 100 wagonów dziennie przy 
normalnych obrotach pompy rotacyjnej 3.600 
obr./min. Pompa ta pracowała w głęb. 800 m. przez 
rok, produkując około 10 wagonów dziennie, przy 
kosztach eksploatacji 0.45 dol. za wagon. 

i XX 
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DZIAŁ GOSPODARCZY. 
Ustawy i rozporządzenia 

Poczta i Telegraf. 
„, Częściowa zmiana taryfy telefonicznej na sie- 

ciach, eksploatowanych przez P. A. S. T. Rozpo- 
rządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18-go 
stycznia 1930 r. („Dz. Ust. R. P.* Nr. 16, poz. 116) 
zostały wprowadzone pewne zmiany w poprzedniem 
rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dn. 
1. marca [920 r. o częściowej zmianie taryfy tele- 
Onicznej, obowiązującej na sieciach, eksploatowanych 

Przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną. Zmiany 
c przedstawiają się następująco: 

. 4) opłata wstępna za przyłączenie do centrali 
oddanie do użytku aparatu głównego, pobierana 

w kwocie zł. 175, była dotychczas wymierzana we 
Wwowie przy instalacji, znajdującej się w obrębie 

EK od stacji centralnej, licząc tę odległość w kie- 
od] u prostym (w linji powietrznej) — obecnie 

egłość tę zmienia się na 3 km.; 
b) opłata dodatkowa za każde rozpoczęte 100 
linji na tychże sieciach poza obrębem 3 km. 

(przedtem 2 km.) wynosi zł. 28; 
ne c) podobnież przy przeniesieniu aparatu głów- 
m. | we Lwowie opłata za każde rozpoczęte 100 
ic injii wymierzana poprzednio ponad 3 km. — 
czy się obecnie ponad (3 km; i 

1927) S 14 taryfy telefonicznej z dn. 15 'czerwca 
mu; h („Dz. Ust. R. P.* Nr. 55, poz. 487) otrzy- 
SCO, "zmienie następujące: „Za rozmowy zamiej- 
w w z rozmównic publicznych, znajdujących się 
teleon Ch osiedlach na terenach koncesyjnych sieci 
nento ZIE w Borysławiu oraz .ze stacyj abo- 
m; dych sieci telefonicznych w Borysławiu po- 
zą zy osiedlami danego terenu pobiera się opłaty 

ażdą 3-minutową rozmowę po gr. 40%. 
z d Omawiane rozporządzenie weszło w 

mem 8 marca r. b. 
Komunikacja. 

M; Zniżki turystyczne i wywczasowe na P. K. P. 
wprost wo Komunikacji zamierza z dniem 1 maja 
osobo wy ca w życie specjalne ulgi w zakresie taryf 

mo | tonkowie towarzystw turystycznych będa 
w 81 przy przejazdach pojedynczych otrzymać 
powagi całego roku zniżone o 50% bilety w drodze 
podjęte w relacjach, określonych przez kolej i na 

stawie imiennych legitymacyj. Grupy, "złożone 

życie 

ma . osób, otrzymają na podstawie imiennej legity- 
bilet w ciągu roku ulgi w wysokości 25% ceny 

przy przejazdach w dowolnych relacjach. 
wrotytatowione będą dla ogółu pasażerów po- 
cię ke bilety ze zniżką 25% do miejscowości wy- 
150 owych i wiyfyoczynkowych w relacjach do 
cych, Mm., wazne od dni, bezpośrednio wyprzedzają- 
cy | niedziele i Święta, do dni, bezpośrednio po 
nich następujących. 

o Wprowadzone też będą 15-dniowe bilety okrę- 
Ak) wazne na przejazdy w obrębie wszystkich 
+ „<Sów dyrekcyjnych w pociągach osobowych 
sach IJ] jj ych Bycpłata zł. 130, ao oraz 325 w kla- 

: „ Bile -ciej | obecnie” zł. 250. miesięczny klasy 3-ciej kosztuje 

Różne. 
Wycofanie z obiegu 5-złotowych biletów pań- 

stwowych, z datą 25 października 1026 r. nastąpi 
dnia 30. czerwca 1930 r. Obowiązek wymiany tych 
biletów przez Kasy Skarbowe ustaje po dniu 30. 
czerwca 1032 r. (Rozp. Ministra Skarbu z 10 marca 
1930. Dz. U. Nr. 20, poz. 168). 

—— 00 — — 

Judykatura. 
Uszkodzenie weksla. Wskutek zaginięcia weksla 

wdrożone zostało t. zw. postępowanie amortyzacyjne, 
zmierzające do uznania zaginionego w.ksla za nie- 
ważny. W wyniku dokonanych obwieszczeń, prze- 
widzianych w prawie wekslowem, zaginiony weksel 
został okazany w sądzie w stanie uszkodzonym, po- 
legającym na wydarciu podpisu wystawcy, któr) 
jednakże wobec sądu przyznał, że okazany weksel 
był przez niego podpisany. W tym stanie rzeczy sąd, 
po stwierdzeniu tożsamości weksla zaniechał dal- 
szego postępowania amortyvzacyjnego. Sąd Najwyż- 
szy (w sprawie I. C. 304/20) uznał stanowisko sądu 
merytorycznego za słuszne, wyjaśniając, że w myśl 
art. 94 prawa wekslowego uszkodzenie weksla może 
być podstawa jego umorzenia, jednak o tyle tylko, 
gdy sięga tak daleko, że uniemożliwia stwierdzenie 
identyczności weksla uszkodzonego z poszukiwanym, 
albo pozbawia poszukującego możności wykonywania 
służących mu praw wekslowych, co w danym wy- 
padku nie ma miejsca wobec przyznania przez wy- 
stawcę faktu podpisania weksla. 

Brzmienie firmy Spółki z ogr. odp. Chociaż 
art. 26 Dekretu o rejestrze handlowym stanowi, iż 
tirma spółki z ogr. odp. musi zawierać w sobie 
wyrazy „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością'' 
bez skrócenia, nie zawiera "jednak rozporządzenia 
co do skutków, jakie pociąga za sobą skrócenie tych 
wyrazów. 

Podpis przeto pod pieczątką, w której charakter 
spółki wyrażony jest skrótem „sp. z ogr. odp." nie 
może być przyjęty jako zdziałany w imieniu spółki 
firmowej i wywołać solidarna odpowiedzialność 
podpisanych, jako jakoby spólników firmowych, 
w myśl art. 25 powołanego dekretu bowiem tirma 
spółki firmowej, a zatem i jej pieczątka, winnaby 
się składać przynajmniej z imienia i nazwiska jednego 
ze spólników. (O. $. Ap. w Warszawie w sprawie 
I Ac 101/29). 

———00-— — 

Delkredere, a podatek obrotowy. Najwyższy 
Trybunał orzekł (L. rej. 80/28, 22 lutego 1930), 
ze stosunek pośrednictwa nie wyklucza przyjęcia 
delkredere przez pośrednika. 

Odpowiedzialność zarządców spółki z ograni- 
czoną odpowiedzialnością. Na podstawie weksii, pod- 
pisanych pod pieczątką spółki z ograniczona od- 
powiedzialnością, właściwy sąd wydał klauzule egze- 
kucyjne, poczem posiadacz weks'i skierował je do 
egzekucji pod wsxazanym na wekslach i w rejestrze 
handlowym adresem. jednakże okazało się, że pod 
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tym adresem spółka pod firmą, podpisaną na weks- 
lach, nie istnieje. W tym stanie rzeczy posiadacz 
weksli, załączając odpowiednie zaświadczenie komor- 
mika, wystąpił ma drogę sądową 0 solidarne zasą- 
dzenie od zarządców spółki osobiście sum wekslo- 
wych z wszelkiemi kosztami. Sąd Okręgowy 
w Warszawie, w Wydziale II Handlowym, powódz- 
two w całości uwzględnił, stwierdzając, że zarządcy 
spółki obowiązani byli do 'uczynienia w rejestrze 
wzmianki o zmianie siedziby, względnie o likwidacji 
spółki. Skoro tego nie uczynili, to z mocy art. 10 
dekretu o rejestrze handlowym odpowiedzialni są 
solidarnie wobec osób trzecich, z tałego swego ma- 
jątku, za straty wynikłe z zaniechania przez nich 
wykonania obowiązku ustawowego. 

Ceny ropy naftowej, 
w wysokości, ustalonej dla ropy, przypadającej na udziały 
brutto, na miesiąc marzec 1930 r. (za 1 wagon po 10 ton). po- 
zostały niezmienione (vide „Przemysł Naftowy Nr. 5 z 10 
marca b. r. str. 115). 

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

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

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

| ——00—— 
Płace robotników w przemyśle 

naftowym. 
Na skutek postulatów, wniesionych w grudniu 

ub. r. przez Związki Zawodowe, odbyły się w dn. 
od 20. do 26. marca b. r. we Lwowie pertraktacje 
Pracodawców z delegatami Związków Robotniczych, 
zakończone umową dodatkową, stanowiącą uzupeł- 
nienie umowy zbiorowej z dnia 24. września 1924 r. 
oraz protokołów z dnia 11. grudnia 1926 r. i z dnia 
12. maja 1928 r. . 
? Nowa umowa dodatkowa podpisana 26. marca 
b. r. zawiera następujące postanowienia: 

Ę 
Niezależnie od uregulowanego umową zbiorową 

sposobu obliczania wysokości płac, podwyższa się 
od dnia 1. marca 1930 r. płace robotników, 1t. |. 
płace taryfowe, ryczałty miesięczne, dodatki 
wiertaczy za odpowiedzioalność, dodatki dla III kat. 
palaczy i t. p. oraz robotnic IV. kategorji iw tafi- 
nerjach i t. p. o 5w (pięć procent). Podwyżka ta 
doliczona zostanie do płac uregulowanych protoko- 
łem z posiedzenia Komisji dla regulacji płac z dnia 
28 lutego 1030 r. 

Uregulowane w ten sposób płace obowiązywać 
będą bez zmiany do końca miesiąca września 1930 
r.. na który to okres zawiesza się postanowienia 
umowy zbiorowej odnoszące się do miesięcznego 
tegulowania płac. 

Od dnia 1. października 1930 r. płace robotni- 
cze podlegać będą fluktuacji wedle postanowień do- 
Itychczas obowiązujących, z tem jednak, że Komisja 
dia regulacji płac, zebrana w końcu miesiąca wrze- 
Śnia, ma prawo orzec, że płace robotnicze zostaną 
na dalszy okres ustabilizowane. 

dla 

Obie strony mają jednak prawo na wypadek, 
gdyby w okresie od dnia 1. marca 1930 r. do dnia 
30. września 1930 r. wysokość drożyzny obliczana 
w myśl postanowień umowy zbiorowej, uległa zwyżce 
lub zniżce więcej jak 7.5w (siedm i pół procent) 
zwrócić się do strony drugiej z żądanierń rewizji 
ustabilizowanych na tenże okres płac. 

| | BEZ A Obowiązującą obecnie wysokość relutum mieSsz-. 
kaniowego podwyższa się we wszystkich pozycjach 
o 25% (dwadzieścia pięć procent)... aa? 

3 | APA I OOJACOP NIKA 
Przyjęty przez przemysłowców ust. Il.. proto- 

kołu zodnia 12. maja 1928: r. obowiązek wypłacania 
na fundusz budowy domów 1%-ego dodatku do 
płac taryfowych podlegających fluktuacji, pozostaje 
nadal w mocy, — i dodatek ten wypłacany będzie 
nadal począwszy od dnia 1-go maja 1929 r., wobec 
czego postanowienia punktu 2 i 3 ust. II. wymie- 
nionego tu protokołu anuluje się'w ten sposób, że 
dodatek ten z dniem 1. maja 1929 r. fqie zostaje 
włączony 'do bieżących płac robotniczych, 

Postanowienia niniejszego protokołu załatwiają 
zgodnie wszystkie postulaty przedłożone przez 
Związki Zawodowe. A PO % 

NR 
Wszystkie protokołem niniejszym nie zmienione 

postanowienia umowy zbiorowej pozostają madal 
w mocy. 7 | 

Na podstawie protokołu z dnia 26. marca 1930 r. usta- 
lone zostały pobory robotników naftowych na okres od dn. 
1 marca do 30 września 1930 r. w następujący sposób: 

Płace dniówkowe 2 
Bitków: | Borysław: Krosno: 

I. kat. Z. 8.44 8.23 8.23 
IESRYE » 6.65 - SACHA 6.30 

HME+ ź 4.59 * 4.25 ; 35.82 
FU, p 2.69 -2,36 2.36 

Dodatek dla wiertaczy za odpowiedzialność 
|RZERY SN 0 II. kl. Zł. 0.69 

dziennie w Borysławiu. 
Stróże i furmani za 12 godzin pracy „pobierają płacę 

II kategorji. waże 
Ryczałty miesięczne dla wszystkich zagłębi : 

1. kat. - Zł.” 37.02 III. kat. Zł. 21.28 
IEG= 322.20 LV 5-00 | 

Stróże i furmani za 12 godzin pracy pobierają ryczałt 
[ll kategorji. 

i Dodatki w: rafinerjach : 
Dodatek do III. kat. palaczy destylacyjnych, czyścicieli 

pras i kotłów ustala się na Zł. 0.89, na dniówkę. s 
Dodatek dla robotnic IV kategorjj w świeczkarniach, 

rozlewniach parafiny i laboratorjach wynosi Zł. 0.59 na dniówkę. 
Relutum węglowe. a 

Wysokość relutum węglowego ustalono za 100. kg. dla 
Zagłębi: . na BAJ 

Borysław i Bitków . ay I zer ieć 
Krosno i Dziedzice . . . „ 560 

Relutum za naftę ustalono: 55 groszy za 1 kg. 
Relutum mieszkaniowe. | 

Ryczałty mieszkaniowe ustala się: = 
dla Borysławia i Dziedzic: żonaty Zł. 20.63 

kawaler „ 10.32 | 
inne miejscowości: "żonaty s ;„ 1375 % 

ak DA: kawaler „ 6.88 
we własnych mieszkaniach "a powyższej stawki. ża 
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" PRZEGLĄD STATYSTYCZNY. 
Przemysł naftowy w lutym 1930 r. 

(Sprawozdanie Izby Pracodawców w Borysławiu). 

l. Ropa. sie. | | AR 
W [utym 1930 roku wydobyto ogółem w Polsce 

4.903 cyst. ropy naftowej, czyli o. 649 cyst. mniej ani- 
żeli w miesiącu poprzednim, W szczególności. wydobyto 
w lutym: 

z kopalń okręgu górn. Drohobycz . . . 3.952 cyst, (—547 cyst.) 
» » s PAROS Ps HA 599 » G21 „» ) 

ż ; „ «Stanisławów «© wm dB, (—.43.5.) 
Razem wszystkie ASPEDE AO ACEZ OEI 4.903 cyst. (—649 cyst.) 

Po odliczeniu od wydobycia brutto ropy użytej 
w lutym na opał (34 cyst.) i zanieczyszczenia (201 cyst.) 
Pozostaje produkcja czysta (netto) w ilości 4.668 cyst. 

Ilość ropy odtłoczonej przez przedsiębiorstwa naf- 
OWO-wiertnicze do Towarzystw magazynowo-tłocznio- 

wych i ekspedjowanej beczkami lub beczkowozami z ko- 
Palń nie posiadających połączeń rurociągowych, wynosiła 

_W lutym 1930 r. 
4539 cyst. (— 780 cyst.) 

, Z tej ilości na okręg Drohobycz przypada 3.646 
St, na okręg Jasło 594 cyst. i na okręg Stanisławów 

9 cyst. 

2 Zapasy ropy w Polsce z końcem lutego 1980 r. 
tło zbiornikach na kopalniach i w magazynach tow. 
; o wych wynosiły ogółem 2.180 cyst. t. j. o 417 
YSt. mniej aniżeli w styczniu 1930 r. 

okreg górniczy Drohobycz... 
w | Wydobycie ropy z kopalń tego okręgu wynosiło 

utym 1930 r. 3.952 cyst. a w szczególności: | 

- _ w. Borysławiu 832 cyst. (—127 cyst.) W Tustanowicach . . -. .1365 AE RB 
POMISZMIOBY GP 00 114900 (—219" „-) 
Razem w rejonie Borysław. 3346 cyst. (—492 cyst.) 
Inne gminy poza rej. borys. 606 „ (—55 , ) 

Ogółem. . . 3952 cyst. (—547 cyst,) 
a Główną przyczyną zmniejszenia się ilości wydoby- 

| IOpy w lutym był krótszy o 3 dni okres eksploatacji. 
Jnikającą stąd różnicę produkcji obliczyć można na 

cyst., przyjmując po 141,1 cyst. przeciętnej produkcji 
dzi "ZĘ s *hnnj, Tem samem też tłumaczyć należy zmniejszenie 
Si ; ę wydobycie ropy w okręgach Jasło i Stanisławów. 
8, Znaczniejsze zmiany produkcji poszczególnych otwo- 
Sek świdrowych zauważyliśmy w lutym: w otworze „Sta- 
Aż nds XXIV« wydobyto o 12,6 cyst. ropy więcej, w otwo- 

„Fryderyk * w trakcie wiercenia wydobyto o 14,5 cyst. 
Topy więcej. Pozatem wzrost wydobycia, w mniejszym _ 
" stopniu wykazały otwory „Krakus*, „Panonja*, „Pe- 

IIl,<, „Czesław* i „Serhów XI* w Rypnem. 
Zmniejszenie się produkcji ropy w większym stop-- 

że £ przyczyn innych, niezależnych od krótkiego mie- 
aa zanotowaliśmy w otworach „Jerzy IX* (instrumen- 

cja) i „Sosnkowski III% (instrumentacja). 
KL Po odliczeniu z wydobycia brutto 221 cyst. zuży- 
żE ha oOpał i zanieczyszczenia, otrzymamy 3.731 cyst, 
sA 948 cyst.) ropy czystej, pozostającej w drohobyckim 

IĘgu na przeróbkę, 
36 W lutym oddano ogółem w drohobyckim okręgu 

6 cyst. ropy a w szczególności : | 

odtłoczono do Tow. Magaz. Tłoczn. . 3.608 cyst. (—606 cyst.) 
eksped. beczkami, beczkowozami i t. p. 38„ Gotów) 

3.646 cyst. (—602 cyst.) Razem 

W miesiącu sprawozdawczym ekspedjowano Z dro- 
hobyckiego okręgu do rafineryj koleją i rurociągami 
4.196 cyst, ropy a-w szczególności: 

ropy marki borysławskiej. . . . . 3.535 cyst. 
„ marek specjalnych -: «+ 2.3 DOL:"=3 

Razem. . 4.196 cyst. 

Widzimy zatem, że ilość ropy dostarczonej rafi- 
nerjom w lutym była o 465 cyst. większa od produkcji 
czystej, stojącej w drohobyckim okręgu do dyspozycji 
rafineryj. 

Z końcem lutego 1930 r. było w drohobyckim 
okręgu ogółem 1.547 cyst. ropy w zapasie, a to: w zbior- 
nikach kopalnianych 722 cyst. (| 18 cyst.) i w zbior- 
nikach Towarzystw Magazynowo-Tłoczniowych 825 cyst. 
(— 509 cyst.). 

Wielkie koncerny naftowe w drohobyckim okręgu 
odtłoczyły w lutym 2668 cyst. ropy t. j. 78,2% ogól- 
nej produkcji tego okręgu. 

Produkcja odtłoczona przez wielkie firmy w miesiącu 
lutym 1950. 

Rejon bo- Kopalnie Dema rysławski poza Borysł, 4 
= Premier » :,« ; S68:cyst, 116 cyst. 684 cyst. 
5) Tanto.) 4004 38005 —- 3607575 
=| Karpaty „, . . 207 , OG: ZOŻ 54 
s= (Nala: 05 ZOK a 205% 

Razem. . . 1421 cyst. 196 cyst. 1617 cyst. 

GAGA Z 294 , 58 5% 352 , 
LiIRIATOWACE O SE LO WdGdaSE I6 4 PACH 
SŁ NODEPOSA 1 z 20 a 205 , 
Gazy Schodnica . — 136 , 136 —, 
Razem wielkie konc. 2258 , 410 , 2668 
le firmy: 2.2, 020 ve 1003 45 978 o, 

Ogółem. . . 3078 cyst. 508 cyst. 3646 cyst. 

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

599 cyst. ropy a więc o 59 cyst. mniej aniżeli w mie- 
siącu poprzednim. 

Zużycie na opał i zanieczyszczenia wynosiły w lu- 
tym 1930 r. 9 cyst. zatem pozostawało produkcji czystej 
590 cyst. | 

Ilość ropy odtłoczoeej w lutym wynosiła 594 cyst, 
(— 50 cyst.). 

W zapasie pozostawało, w dniu 28. Il. 1930 r. 
w zbiornikach na kopalniach 123 cyst. w Towarzystwach 
Magazynowo-Tłoczniowych 302 cyst. czyli ogółem 425 
cyst, (-- 36 cyst.) | 

Okręg górniczy Stanisławów. 
Wydobycie ropy naftowej z kopalń tego okręgu 

wynosiło w lutym 1930 r. 352 cyst., co w porównaniu 
z ,mies. styczniem stanowi zniżkę 43 cyst. 

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

847 cyst. czystej ropy. 
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Ilość ropy oddanej rafinerjom na przeróbkę wynosiła 
"299 cyst. (— 128 cyst.). 

W zapasie pozostawało w dniu 28. II. 1980 r. 
ogółem 217 cyst. ropy (-|- 47 cyst.) a to: w zbiornikach 
na kopalniach 69 cyst. i w zbiornikach Towarzystw Ma- 
gazynowo-Tłoczniowych 148 cyst. ropy. 

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

_ Stanisła- POLT-ŃCA Jasło z Razem 

MaODOLSKATSE 5 oaz 251 cyst. 135 cyst. 386 cyst. 
Galicja POPE 000001 0 OT RI 0n6 25 » kę » » 

BPUMANOWA taa FROG J2 — — —4>5 
SISPNOWENOC 2 OSOARA W O A, ŻOLY, Zi 
Comp. Franco Polonaise — , GO» GOEE 

RAZENCY GE 276 cyst. 226 cyst. 502 cyst. 

Różne inne firmy . . . . 318 , ALA, JYEó; 
Ogółem . . . . 504 cyst. 299 cyst. ' 893 cyst. 

il. Gaz ziemny. 
llość gazu ziemnego wydobytego w ciągu miesiąca 

lutego 1930 r. wynosiła ogółem 
39,620.227 m* (— 4,730.643 m3). 

a w szczególności: w okręgu drohobyckim wydobyto 
31,247.304 m*%, w okręgu jasielskim 4,560.842 m? i w 
okręgu stanisławowskim 3,812.081 m* gazu. 

Wydobycie gazu ziemnego w drohobyckim okręgu. 
w miesiącu lutym 1950 r. 

WODYSZAWZĆ » wwZ e ko z W CKI 0 4,147.055 m? 
KOSTAROWIOS O NINE WM A 7,241.300 ,, 
MTAŻZNICAC GORE WEG oo OWY 1.866.957 , 

HA.20002M1" 
DASZAWA EWA BÓJ i % aaÓk EIA 5,577.104 , 
GESERIONI OZON AO ZE A 5.261.403 ,, 
MMO AMON ZZO SEC aa 1,153.485 „ 

. 31,247,304 m? 
Wielkie firmy naftowe wydobyły ze swoich kopalń 

ogółem 28,687.809 m* (72,4%) a w szczególności: 
w okręgu Drohobycz 23,227.368 m*, w okręgu Jasło 
2,685.598 m% i w okręgu Stanisławów 2,774.843 m>, 

Ogółem . . 

lii. Gazolina. 
Z ogólnej ilości gazu wydobytego w lutym w okrę- 

gach Drohobycz i Stanisławów przerobiono 62,2% na ga- 
zolinę. W okręgu drohobyckim przerobiono 19,222.920 m3, 
zaś w okr. stanisławowskim 2,571.100 m* czyli ogółem 
21,794.020 m* gazu. 

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

Ogółem wytworzono w miesiącu lutym 1930 r. 
296 cyst. gazoliny 

czyli w porównaniu z mies. styczniem o 29 cyst. mniej. 
Wytwórczość gazoliny w poszczególnych firmach 

w lutym 1950 r. 
SzE RICE OSR ZZS AO RO O. 449.452 kg. 
=) Syndykat Nafta-Karpat.. . . . . 447.807 
SE DENaADiO owal Ora LPA i > 286.820 ,, 

Razem Małopolska . 1,184.079 ,, 
CGaZOldŃAa u 0005950 OIOM OW: 424.980 , 
PABAROWAOZ Z SZW ARENA AR o 411202:0285>, 
GIGA Poe aioz a SOMAN ZOE 221.400 , 
STENUODEDEZ PE OCZ ACIAA TA 205600 , 
RAA GANCJAC ACAR ER AGR 03 103.564 , 
Ghia GhizeŚCIi ańska ŻE TAJŻZ >, 

NZ. SROCZYNSNIZ O PANIE 0 2( 45.045 , 
RYB PASBEZETEO O 0, 1 9.207 , 
JOZRSDONOdŃYCA 3 2.04 000000543 FOD2Z0Z: 7 
„sam KZDNES A ZY: zh 102.930 , 
„MKa4OPOlŚKA: DIORÓWZ WCG 0 000: 248.480 , 

Razem. . . 2,955.627 kg. 

Liczba robotników zatrudnionych we fabrykach ga- 
zoliny wynosiła w okresie sprawozdawczym 232, urzęd- 
ników 26. 

Ekspedycja gazoliny z fabryk wynosiła w lutym 
1930 r. 304 cyst. i 1712 kg., całą tą ilość dostarczono 
krajowym rafinerjom. 

Wywozu gazoliny zagranicę nie było. 

IV. Wosk ziemny. 
W ciągu lutego 1930 r. wydobyto w Polsce 6 

wagonów i 490 kg. wosku ziemnego. Kopalnia wosku 
„Borysław* w Borysławiu wyprodukowała 5,5120 zaś 
kopalnia w Dźwiniaczu 5370 kg. 

Zagranicę wywieziono w lutym z produkcji kopalni 
„Borysław* 38.590 kg. wosku ziemnego a to: do s: 
8.540 kg. i do Niemiec 30.050 kg. 

W kraju skonsumowano w lutym 3.590 kg. wosku. 
W zapasie pozostawało z końcem lutego 1930 r. 

80.871 kg. wosku a to: w Borysławiu 73.393 kg., a w 
Dźwiniaczu 7.478 kg. 

W lutym zatrudniała kopalnia „Borysław*, w Bo- 
rysławiu 315 robotników, kopalnia w Dźwiniaczu 153 ro- 
botników, czyli razem 468 robotników. 

Przeciętna cena wosku ziemnego w lutym wynosiła 
Zł. 275 za 100 kg. ga 325 |.-sza sorta, Zł. 225 Il-ga 
sorta). 

V. Stan ruchu otworów Świdrowych. 
Z końcem lutego 1930 r. było w Polsce ogółem 

2.781 szybów czynnych, a w szczególności: 

Wydobycie gazu ziemnego w wielkich firmach naftowych w lutym 1950 r. 
BTO DZOW PRZ 

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

Małopolska 5,370.975 882.250 6,253.225 2,685.598 2,257.921 11,196.744 
GIG 1,193.592 ih 1,193.592 = 1,193.592 
Limanowa Za. 3,426.952 8.952 3,435.904 — — 3,435.904 
Ste NADARZ. 1,245.270 4.838 1,250.108 — 516.922 1,767.030 
GAZOWNA Gas 256.032 4,883.483 5,139.515 — 04 5.139.515 
POMMIESZAZ = 5,955.024 5,955.024 — — 5,955.024 
Razem wielkie firmy| 11,492.821 | 11,734.547 | 23,227.368 | 2,685.598 | 2,774.843 | 28,687.809 
Różne inne firmy . 7,7162.491 257.445 8,019.936 1,875 244 1,037.238 | 10,932.418 

Ogółem. .| 19,255.312 | 11.991.992 | 31,247.304 4,560.842 | 3,812.081 | 39,620.227 

LEONE PRE W WĘ 

- 

WEOEZDE DW ZEE EPEE NOE "A scam” sa 
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Droho- Stanisła- 
bycz Jasło wów NSZ 

naopłynne PSE 5 - 10 15 
SROWANEIY 0 zawo je 310 27 NIKOWAE NS 01 95 43 85 | we 

pompowane .. . . . . . 925 805 127 1857 
Wyłączn. gazowe 110 20 11 141 
Razem otworów w ekspl. 1445 895 233 2573 
W wierceniu KÓW ONSE RAĆ 54 43 11 108 
Ww wierc, i produk. 22 21 11 54 
SIIEUDIenE w p Ó 16 9 8 33 
rekonstrukcja. , . . .. 13 — — 13 
Razem otworów czynnych 1550 968 263 2781 
ODROWABE O 57 6 06 8 8 8 24 
Zmont. a nieuruch. 19 — l 20 
O zastanow. 550 101 30 681 
NAPOUA REC 02; 431 141 36 608 
jo GGERZNSCKO 10 2 I 13 

Razem otw. świdrowych _ 2568 1220 339 4127 

Okręg górniczy Drohobycz. 

RA rejon borysławsko-tustanowicki przypada 625 
za ów czynnych czyli 22,5% ogólnej ilości szybów 
CA w Polsce. Ruch otworów świdrowych w mie- 
iącu sprawozdawczym przedstawiał się w okręgu Dro- 
obycz następująco : 

Mraź: Inne Borys= Tustas 
ław nowice nica gminy Razem 

otwory eksploatujące 
NARA, OBADE 4h 160 177 112 886 1335 
R Ory wyłączn. gazowe 40 59 3 8 110. 

Wory w wierceniu 
PPIOdUKEJE 1:0 >. 3 5 8 6 22 

zadaj w wierceniu 6 6 21 21 54 
DOCAMMEG Pt” 10 11 4 4 29 

Razem 219 258 148 925 1550 

W miesiącu sprawozdawczym uruchomiono w dro- 
hobyckim okręgu 5 nowych otworów świdrowych a to: 
a Mraźnicy — Zygmunt V „Galicja* Ska Akc. 
w J » — James Forbes — „Małopolska* 

ankowcach — Pionier 1. — „Pionier* Ska Akc. 
Ad TAR — Serhów XVI — „Małopolska* (Alfa) 

odnicy ' — Jaga — Ska Akc. dla Przem, 
Naft. i Gazów Ziem. 

Ww lutym rozpoczęto montaż urządzeń celem uru- 
enia następujących otworów: 

— „Gazolina* Ska Akc. 
— „Galicja* Ska Akc. 

chomi 
Ww Daszawie 
w Śchodnicy — Batory 

— Muchowate 42 

ae Poza wyżej wyszczególnionemi nowemi otworami 
NH omiono w lutym w drohobyckim okręgu górni- 
s 19 starych otworów (czasowo zastanowionych) prze- 

ue do eksploatacji drobnych ilości ropy i gazu. 

Okręg Stanisławów. 
W miesiącu lutym 1980 r. uruchomiono w Maj- 

danie nowy otwór świdrowy Raoul Nr. 2, Tow. Naft. 
„Segil*, oraz w Bitkowie l otwór „Polopetrol Nr. 5* 
Francusko Polskiego Towarzystwa Górniczego. 

——0)0)O— — 

Kronika wiertnicza. 

Mraźnica. 
Nowe dowiercenia. - 

Arkadja — Małopolska. 27. III. 1930 w głębokości 1390 m 
(warstwy polanickie) nawiercono ropę, której ilość w pierw- 
szych dniach wynosiła 1 cyst. na dobę. 29. III, 20. III. 
i 30. III. tłokowano w trakcie pogłębiania po 1,2 cyst. 
ropy. 31. III. produkcja wzrosła do 1,5 cyst. Głębokość 
z końcem marca 1398,3 m. W ciągu marca uzyskano 
ogółem 6,95 cyst. 

Zygmunt IV. — Galicja 16. III. b. r. nawiercono w głębokości 
676 m. pierwszą ropę w ilości około 0,75 cyst. dziennie. 
W następnych dniach podwiercono do głębokości 686,2 m. 
i tłokowano około 0,3 cyst. dziennie. Od 22. III. w głę- 
bokości 687,2 ropa przychodziła wybuchami po 0,4—0,5 
cyst. Od 25. III. łyżkowano następujące ilości ropy: 
25. III. — 1 cyst., 26. III. — 28. III. po 1.6 cyst. W ostat- 
nich 3 dniach marca t. j. 29, 350 i 31 pogłębiano i łyż- 
kowano od 0,5—0,7 cyst. Głębokość z końcem marca 
689,20 m. Ogólna uzyskana z otworu produkcja w ciągu 
marca 11,02 cyst. 

Mina ll. — Limanowa. 18. III. 1930 r. w głębokości 489,9 m. 
(inoceramy) nawiercono ropę. W pierwszym dniu w ciągu 
9 godzin łyżkowano 0,12 cyst. ropy. W następnych dniach 
produkcja dzienna wynosiła: 

19. marca £17 godzin łyżkowano 3 cyst. 
A ZAAŻA 2 ; 3 5 
21 5 » 14 » » 1 ko 5» 

22, » 10 » » l „© 2) 

23, » 20 b) » 2 w 

SRR JJ 02 : 1,4: 
a RR i SĄ: 3 BACH 
20032 [55 53 5 h6 —, 
PI OCE 9 5 15 , 
SZĄ? POZ Ń 0,21 „ _ (manipul. rurami) 
"2: PR ARE - 10% 
0-15 7 ARĘBP * |F SA 
31. DĄ --5 : 0,8 , 

Standard VIII. — St. Nobel. W głębokości 1549,5 m. w trakcie 
wiercenia przyszła ropa w ilości około 0,7 cyst. dzien- 
nie. Po pogłębieniu do 1550,5 m. (warstwy popielskie) 
produkcja wzrosła do około 1 cyst. na dobę. W tej głę- 
bokości tłokowano do końca miesiąca i uzyskano za 
marzec 16.64 cyst. ropy. 

Standard IV. — St. Nobel. Wierci normalnie. Z końcem marca 
przewiercano rogowce colne w głębokości 1469,4 m. 
Gazu około 1,5 m*”/min. 

Karol I, — St. Nobel. Wierci normalnie., Głębokość z końcem 
marca 1230 m. (warstwy polanickie). 

Forodyszcze 1. — St. Nobel. Wierci normalnie. Z końcem marca 
przewiercano w głębokości 868 m. warstwy polanickie 

Ruch otworów Świdrowych w wielkich firmach w lutym 1930 r. 

BYOMOBYCZ OJ JA SĘ0 - : Stanisławów Razem | 
5 4 SPU | d „AdoĄ RE 6 UEBUNEGE NA”; CZY PĘPZAOY RYŻT «s kssź] | 

Firma rzek 3 GEJ SETA SZEG5 | z Ż 5 JE |E NI DO GEJ | z | 

SE5|5 58 s |S|25 5 8|o | 8 Zz) $ 88» | $ |2ml$ 88), |8 082 |Sa|E | S|05| 3 955 | 38 |ósj 5 s 8 | 3 |oó3| 5 |S8J8|8 z E B..| = | = > S| 2 B—|-> | a z 5 = Ela = | z | —83 E-ŻUPŃ R m 

, | | | Małopojska 347] 16] 7| 4| 374] 362] 14] 3] 6|385] 69 5 2l 1 ml rml 35| 12l u] 836 
alicja 72] 6] — | J 70-15) 25—)|— | m ij — | —;|= | a] 88] 8— | q|--97 

Limanowa 94] 10) 1] 1) 666— | — | — | — | -|=|—|—|-— |-| 54 10] 1| 1 66 
St. Nobel 4) 5 1 i| 51] — L=] = |= 1N |=) al (250). 51 tl ol -g3 
„Gazy* Schodnica | 228] 3) -- | 2 a33 = — m = = |— | = RAPER JC 2) 233 
Razem wielkie firmy| 745) 40] _9]__9/ 803] 377] 16, 3] 6] 402] 81) 5. 2] 2) 90l1203 61 14| 1711295 
Qóżne inne firmy | 700] 14) 13) 20) 747|518| 27| 18] 3| 566] 152 6 9| 6 173|137%0 47 40 29148 

gółem 1445] 54] 22] 201550] 895 43) 21]. 9| 968] 233 11 11 8| 2632573 108 54| 46/2781 
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Horodyszcze III. — St. Nobel. Wierci i tłokuje w warstwach 
popielskich około 0,27 cyst. dziennie. W ciągu marca 

"wydobyto ogółem 8,19 cyst. ropy. Głębokość 1496,4 m. 
Bilknbeig — St. Nobel. Wierci normalnie. Z końcem marca 

w głębokości 771,4 m. przewiercano eocen. 
Sosnkowski III. — Łaszcz i Suchestow. Instrumentacja AT 

w toku. 
Józik — Małopolska. W marcu wiercono i łyżkowano po 0,4 

cyst. dziennie. PLO wydobyto w marcu 10,4 cyst.. 
Ostatnia głębokość 709,2 m. (nasunięcie) rury 127. 

Fryderyk — Małopolska. W marcu tłokowano. Produkcja dzienna 
w ciągu marca 1,2 cyst. ropy. Ogółem wydobyto w marcu 

139,8 : cyst. Ostatnia giabokąsć 22 m. Gazu około 
10,34 m*/min. 

Pasteur II;: —, Małopolska. W mareu: wiercono w warstwach 
menilitowych i tłokowano po 0,4 cyst. ropy dziennie 
(po potrąceniu zanieczyszczeń). Gazu 1,15 .m*/min. Ogó- 
łem wydobyto w marcu 11,05 cyst. ropy. 

Fanfo-Horodyszcze l. — Małopolska. Tłokuje normalnie. Pro- 
dukcja za marzec 43,4 cyst. ropy (rzeciętnie po I, + cyst. 
dziennie) i 11,21 m*/min. gazu. 

Fanto-Horodyszcze Il. — Małopolska. Tłokuje noroknie: Pro- 
,'dukcja za marzec 24,3 cyst. ropy (po potrąceniu zanie- 

„czyszczenia w wysokości około 50%,) i 9,9 m*/min. gazu. 
Generał Sikorski — Małopolska. Od 27. III. instrumentuje za 

".' świdrem. Głębokość z końcem marca 682,4 m. (nasu- 
nięcie". 

Zawisza Czarny Il. — Małopolska. Wierci normalnie w war- 
stwach połanickich i ściąga od czssu do: czasu ropę 
w ilości od 0,4—0,7 cyst. dziennie. Głębokość z końcem 

„a © marca .1140,9 m. 
Parnas (Katarzyna B) — Małopolska. Otwór RUERG sioRy 

„ w styczniu 1930 r. Wierci normalnie systemem kombi- 
nowanym. Głębokość ż końcem marca 443,3 m. (nasu- 
nięcie). 

James Forbes — Małopolska. Wiercenie otworu rozpoczęto 
22. II. 1930 r. Głębokość z końcem marca 205,6 m. (na- 
sunięcie). 

Rella — Mraźnicka Spółka Naftowa. Przeciętna biekić pro- 
dukcja otworu 0,75 cyst. W marcu wydobyto 21,65 cyst. 
Tłokowanie RE jest robotami przy wyrabianiu 
zasypu (2—3 razy tygodniowo) 

Kołłątaj — Galicja. W marcu tłokowano Odtłoczono 45, 12 cyst. 
ropy. 

Horodyszcze X. — Galicja. Produkcja Sdóczażia, za marzec 
9,31 cyst. 

Bitumen A II. — Galicja. Wierci normalnie. Z końcem marca 
przewiercano inoceramy w głębokości 826,9 m. 

Joffie V. — Limanowa. Przejeżdżano koroną za gazami. Pro- 
dukcja gazu 7 m*/min. 

Jee I. — Limanowa. W ciągu marca nastębiona o 6,8 m.t.j. 
do 1660,6 m. (eocen dolny). * - 

Minister Kwiatkowski — S. A. „Pionier*. Wierci normalnie. Głębo- 
kość z końcem marca 728,7 m. (nasunięcie). 

Gdańsk — Limanowa. W ciągu marca. pogłębiono o 155 m. 
t.j. do;144,9 m. (piaskowiec podrogowcowy) Z wybuchów 

Si uzyskano w marcu 3,5 cyst. ropy. Gazu 25 m*/min. 
Ropa — Limanowa. Wierci normalnie. Głębokość z. końcem 

„ marca 12149 m. (nasunięcie). 
Union VII. — Limanowa. Do 12. III. instrumentowano. Po 

ukończeniu instrumentacji podjęto wiercenie. Głębokość 
z końcem marca 1546,9 m. (eocen dolny) Próbne tłoko- . 
wanie dało 1 z ropy. Gazu około.9 m”/min. 

Violetta — Limanowa. Z końcem marca przewiercano w głę” 
bokości 540,6 m. (nasunięcie). 

"Zuzanna I (Katarzyna) — H. Bloch. Pogłębiano i ściągano 
. ropę. Głębokość z końcem marca 633,5 m. W ciągu 

marca WŻY"9PG 8,04 cyst. Topy 
Borysław.. 

Nowe dowiercenie. 
Ekwiwalent III. — Małopolska. 11. III. nawiercono ropę w głę- 

. bokości 1743,6 m. (piaskowiec jamneński, trzeci horyzont 
ropny) w ilości początkowo 2,5 cyst. dziennie. Produkcja 
ta ustaliła się następnie na około 2 cyst. ropy i 8 m '/min. 
gazu. Otwór zarurowany 5” rurami do 11546 m. W ciągu 
marca wydobyto 38,32 cyst. ropy. 

Jerzy (San Saba IX.) -— St. Nobel. R noanisciE „otworu 
„ukończono 3. 'lf. b. r. Tłokuje w głębości 1444 m. Pro- 
dukcja za marzec 38.86 cyst. 

Vanderberg — Małopolska. W marcu instrumentacja za świdrem- 
Tustanowice. 

Statelands-Południe — Małopolska. Wierci normalnie. Głębokość 
z końcem marca 874,1 (nasunięcie) rury 107. 

Jaberg (Dąbrowa 14) —. Małopolska. Wierci normalnie. Z kość 
cem marca w głębokości 971.6 m. przewiercano warstwy 
polanickie. Wiercenie otworu rozpoczęto 25. I. 1930 r. 

Statelands 24. — Małopolska. Tłokowano normalnie, przeciętnie 
po 1,25 cyst. dziennie. W. marcu wydobyto ogółem 
37,7 cyst. ropy. Gazu 0,70 m*/min. | 

Statelands 25. — Małopolska. Tłokowano normalnie, seb ie 
po 1 cyst. ropy dziennie. W ciągu marca wydobyto ogó- 
łem 31,62 cyst. ropy. Gazu 5,52 m'/min. 

Rypne. 
RK. W. 1X, — w głębokości 628,8 m. nawiercono lopE: ad. 

7. lutego b. r. Produkcja za luty 8,73 cyst. 
Staje I. — w głęb. 424,5 nawiercono ropę. Produkcja. za luty 

1,87 cyst. 

Okręg górniczy Stanisławów. 
W miesiącu lutym dowiercono do ropy EO ra la 
otwory : 

Dąbrowa Nr. 1235 — w Bitkowie. Głębokość 995,3 m, produkcja 
początkowa 5000 kg. produkcja ustalona. 3800 kg- dzien- 
nie. Gazu 0,25 m*/min. 

Wiktor Nr. 6 — w Pasiecznej. Głębokość 1150 m. BE dókcja 
początkowa 5000 kg.'produkcja ustalona 1000 kg. dziennie. - 

Zofja Nr. 25 — w Rosulnej. Głębokość 334 m. Produkcja po- 
czątkowa 1700 kg. produkcja ustalona 1000 kg. dziennie. 

Kozak Nr. 5 — w Rosulnej. Głębokość 204,1 m. Produkcja 
Początkowa 2250 kg. produkcja ustalona 1300 kg. dziennie. 

Anna Nr. 4 — w Majdanie. Głębokość 221 m. Produkcja po- 
czątkowa 2000 kg. produkcja ustalona 1700 kg. dziennie. 

Nadzieja Nr. 4 — w Majdanie. Głębokość 250,9 m. Produkcja. 
początkowa 2200 kg. produkcja ustalona 650 kg. „dziennie. 

Okręg górniczy Jasło. 
Kronem Arnold Nr. 44 — w. Krościenku. Głębokość 643,6 m. 

Produkcja początkowa 2300 kg. Eo aę NSA: 
1900 kg. dziennie. 

Granat .Nr. 122 — w Węglówce. „Nawiercono ropę w głębo- 
kości 231,9 m. W ciągu lutego uzyskano 12 cyst. ropy. 

Jakób Nr. 7 — w „Lipinkach. Ropę nawiercono w głębokości 
362,9 m. W ciągu ao uzyskano 7,5 Sr ropy. 

Wydobycie ropy w roku 1929. 
(Sprawozdanie Izby Pracodawców w Borysławiu). 

(ciąg dalszy) 

1) Otwory czynne. 
Ogólną ilość czynnych otworów _świdrowych. 

w polskim przemyśle naftowo-wiertniczym w dniu 
31. XII 1929 r. wynosiła 2751. Cyfra ta w porówna- 
niu z liczbą otworów w dniu 1. I. 1929 r. wskazuje 
na wzrost ilości szybów czynnych o 94. 

Droho-: Stauisła- 
bycz Jasło RY Razem 

szybów czynnych 1/11929 1503 907 247 5 2,657 
> 5 30/VI , FO20 500-010 „245 Ę: 2.680 

r SORO 81 SNH > 106 955: 262 -RCZDA 
'W samym rejonie borysławsko- -tustanowickim 

J1CZDą czynnych otworów świdrowych zmniejszyła się 
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w ciągu 1929 r..-o. 28'i.wynosiła w dniu 31. XII. 617. 
a w szczególności: 
ao joga CZ Ina: IŁ IESUŻCJIA 

.„woBorysławiu 80,350 23605 2f7 
w Tustanowicach . . . . Ził 255 
WaMIAZMICY cO, 138 145 
Razem w rejonie borysł. . 645 617 

Poza rej. borysławskim . _ 858 917 
RAZDN 2 Z 1503 1534 

. Z pośród miejscowości poza rejonem borysław- 
Skim największą ilość otworów świdrowych w ruchu 
notujemy w Schodnicy — 344, potem w Wańkowej 
—. 182 i w. Uryczu 137. | PRZ 

W. jasielskim okręgu górniczym największą ilość 
otworów w ruchu w dniu 31. XII. 1929 r. wykazały: 

1./11929 r. 31/XII. 1929r. 
Oś PRAW A 149 157 
MATKIOWAN:: -50AŃ 04 106 107 
MESIOWRA GPRS 79 11 
EIDUSZA Sep AW ZY WA 67 69 
ROBYALKA 7 ię 002 52 57 

BOR SEREK: 40 42 
KUASCIEARO Te CE 35 99 

BLBÓDEKA TY WSZ Aya 28 29 
RAB LE SZ ADA NE 25 581 28 601 
Inne miejscowości 326 354 

NAZCA 0 R 907 955 

___ llościowy stan szybów czynnych w poszczegól- 
dych miejscowościach stanisławowskiego okręgu gór- 
„czego z końcem grudnia 1929 r. był następujący: 

OE > 1/1. 1929 r. 31/XII. 1929 r. 
DARÓW 200 0a ZOOMLIĄDA oś | 109 

Słoboda Rungurska ... , JI; 51 
| SIOCENAG A DOZ SC, S3ACJ/ 39 PA REROSUMIA 25 WAĆ MŻE% 21 24 

| „ Majdan ERO OSO? 10: „220 %180024] 
Inne miejscowości -. ec EOABR SIR 2x2 

RAZEM U 

2) Otwory w eksploatacji. WR ZY 
_.. Ilość otworów świdrowych w: eksploatacji ropy 
„ gaZu wynosiła z końcem grudnia 1999 r. w Polsce 
2.546 t. J. 92,5% ogólnej ilośćci szybów czynnych. Do 
otworów eksploatowanych zaliczamy samopłynne, tło- 
owane, pompowane, łyżkowane i wyłącznie gazowe. 

lan otworów eksploatowanych w poszczególnych 
okręgach przedstawiał się następująco : | 

Otwory świdrowe w eksploatacji w 1929 

1 gazu, a w szczególności: 

r; 

(D) U m4 
G v |= W =JSy 

Wa SG g cu |=) = 0 = 

Okręg |Mieiac|Z| 5) 5 | EJSE| 858 1929 r. E 28 z = SR z 5a 

BRO ECO REG 
Ę | |styczeń | 6 |'302| 850 | 108 g1|| 1.357 

rohobycz , ,| czerwiec. 8 | 296 907 | 87| 101|| 1.399 
———_ 17% | grudzień | 97:305| 910 | 98| 108|| 1.430 
J -| styczeń - POCZe| TÓSC >> 18 826 

asło -. | czerwiec 2. 21 795 sy 17 834 
— ——_, s|grudzień | — | 24| 839 | — | 18| 881 

- »_| styczeń | 10 | .34| 1181 40! '10 212 
Stanisławów -. czerwiec | 10 | 29! 118 | 48| 11 216 

grudzień | 11 36! 122 | 55| 11 235 
R Ź PRES styczeń 17 | 358 | 1.753 | 148! 119| 2.395 

azem . . „|czerwiec| 19 | 346 1.820 | 135 129| 2.449 
SĄ grudzień | 20 | 365 | 1.871 | 153| 137|| 2.546 

W "samym «rejonie borysławsko-tustanowickim 
było w grudniu 545 szybów w eksploatacji ropy 

Tustano- Inne - 
| Borysław wice Mrażnica gminy toy 

samopłynnych . 2 2 4 l 9 
tłokowanych |. 92 139 74 — 305 . 
pompowanych . 8 5 23 874 910 . 
łyżkowanych |. 61 29 7 RED 98 
wył. gazowych 40 57 2 9 108 

Rażem;, 535. 03.203076 2332 110 8857 *. 1430: 

Na podstawie wyżej przytoczonego zestawienia 
szybów eksploatowanych stwierdzamy, że w ciągu 
1929 r. nastąpił wzrost ilości tej kategorji otworów 
o 151. W szczególności przybyło w drohobyckim 
okręgu 73 szybów w eksploatacji (w rejonie borys- 
ławskim 10 i w innych gminach 63), w jasielskim 
okręgu 55 i w stanisławowskim 28. . | 

Ilość otworów świdrowych w eksploatacji wzrasta 
Z roku na rok i tak: i RE | 

było w Polsce w eksploatacji 1985 otworów 31. grudnia 1924 r. 
PS REDZYAWZ 5 » 1910 - -:--; 
> 1920365 > 5 - 20840 ,„ 
» IB2Y ST > 5 RZZOD DEI 
k IŻ * > Z390ZRIĄ 
5 LQ20 Po; Ą * 2546 R 
Wykazując stały wzrost ilości eksploatowanych 

otworów, nie można pominąć milczeniem okoliczności, 
że wzrostowi temu towarzyszy spadek produkcji ropy, 
<€Oo powoduje zmniejszanie się przeciętnej rocznej wy- 
dajności otworu świdrowego w Polsće. Podczas bo- 
wiem gdy przeciętna ta w 1926.r. wynosiła 180 cyst,, 
w 1929 r. spadła ona już na 76,5 cyst. (aŻR5 

Wielkie koncerny naftowe eksploatowały z koń- 
cem grudnia 1929 r. 1186 szybów co stanowi 47% 
ogólnej ilości eksploatowanych szybów w Polsce. 

Na podstawie powyższych zestawień stwier- 
dzamy, że większość szybów w polskim przemyśle 
naitowo wiertniczym eksploatuje się za pomocą pom- 
powania stosowanego w szybach płytkich, których 
ilość stanowi około 80% ogólnego stanu eksploato- 
wanych otworów w Polsce. W jasielskim okręgu gór- 
niczym pompowanie jest niemal wyłącznym systemem 
eksploatacji ropy. To samo odnosi się do wszystkich 
szybów w okręgu drohobyckim, znajdujących się poza 
rejonem borysławskim a m. w Rypnem, Dubie, Wań- 
kowej, Schodnicy i t. d. W stanisławowskim okręgu 
na ogólną ilość 235 szybów eksploatowanych, pom- 
puje się w 122.. | ERY I 

Wydajność jednak tych płytkich otworów, mimio 
ich liczebnej przewagi, w stosunku do wydajności 
głębokich otworów tłokowanych jest bardzo mała. 
fl? polskiej produkcji ropy pochodzi z rejonu bory- 
sławskiego, gdzie tłokowanie głębokich szybów jest 

_ prawie. wyłącznym systemem eksploatacji. 

3) Otwory w wierceniu. 
Liczbowy: stan otworów świdrowych w wierceniu 

przedstawiał się w 1929 r. następująco: 
Droho- Stanisła- 

| bycz Jasło A Razem 
1.1. 1929r. było w wierc. (67 > 39 15 121 

SOSY zę ; » 59 50 J3 122 
31.2 A > 45 48 14 107 

Z największym spadkiem otworów wierconych 
spotykamy się zatem w okręgu drohobyckim, gdzie 
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Otwory świdrowe w eksploatacji w wielkich koncernach naftowych w 1929 r. 
Droroż MOOD YS CZ J a s ł O Stanisławów 

23 z = U zm] . E . E—|.. , E - B— 

FIRMA |Data] ż) E | 5 | 8 |SE|JSSB| 8) | 56 | 8 |Bel|esSojacó| A | 85]|BSZ 
Bs * | ś | EB |S8|SE0| | 5 |A| 8.|PRszslEG8 B'|>5 ]|sSBv 
ZERA” ża a | Bo |Jf5>g| | © c a |Bo|"SEJSS2 a |Bo|f5B 

Rec, t. cy] (240 0mB ASP OT2DY So 16 3428235010 6202 
s.|Premier" Far, |= | 029) 10075] 10] M2] — ZA «JM 3130. K00aE 6 
= oaibań I. 301. 2346 150 3] 195:| — z Bac ECZ 9| 203 | 42 9 5 | 56 
SPAN X ORF IO |-161 KARAZÓJ = 3422) 104 9 | 196 | 46 7 5 | 58 
Sata Roda 20 CE 1| 20.|-— Gi): == lo oasis Blap rea 5 I 4 
s XM ZSO 10 = Z DRE OSIE id 0] OTO de 1 4 
| Banto L. ażik00 008 fu E zul: GROZA aż SE Ja 1 2 

| SIE = 02.20 1| — | 6|.30|-) -| - | = RZE: fos 1 2 
Razem I. i 4 05023 |- (101 057] +0 146 REP OTO. 2125]. 227:|5 4050) -19 TE 245 

Małopolska | XII. 85 4| 236 | 19| 344 13) 2 45.329 <> d2 | 8545-56 7 7 | 70 
ka I. 5 AG Tr. 46 265 = 1 m wc Ta opla aa rojaciĘ 1 

Galicja KN SRR 800 FW 4800302705 YE fp SETS 12 hat 1 
k. I. 20025 ASÓW” A GŁOWA RZE A RSA RO R: mp] Rao raj zzU AC: 
ZE XII. PUB WIRD ERA AY: RISE |aĘ O > Kr || Wel 2 = Ou > Aż 

L. sej P4 1) 25 37 bono pó ŚP RAA 857 1 9 
sy Nodśl cj sp | 0j6| Gad BZ BODNAR 6 zj | a] A za c ieeżkaj 8 sGazy” 5 — —— — 187 — 187 | — — — — — — — — —. — 
Schodnica . XII. — — — ZAK = 227 | — — zę — — R, — — = a 
Razem wiel- | L. 2| 166 8 | -406-6' 26-708 ae" JT, 12-282 | (42 28L5-20804 018 0005 
kie koncerny | XII 2.|- 130 4 | K6$Fk 129 Gay lod | 15) 20 gada ci 308. 04 7 9 | 80 
Różne inne L. "4| 136| 100) 344 | 65 | 649] 1 R | 28-0| BR 6 | 565 | 26 | 99 2 | 127 

firmy XI. | 7| 166 |. 94 | 347 | T9| 693 | — gia 407 6| 512 | 38 | 115 2 | 155 
A j. 6.1302| 108. 850... 01 | 1357 | 1. 22] — | 788] 18) 826 | 84 | 4180) 010 | 212 

8 XM | 91-305 | -08 | 01015 ŁOBALĄĄ3Ó 1 — | 30] =" | 830 181 881102 | 122 11; I 285 

w ciągu 1929 r. ilość otworów tej kategorji w Bory- 
sławiu, Tustanowicach i Mraźnicy spadła o 22. 

W rejonie borysławsko-tustanowickim było z koń- 
cem 1929 r. 26 szybów w wierceniu, a w szczegól- 
NOŚCI: 

1.-1,/192%-9h 311929 

w Borysławiu . . . . . 12 S 
w Tustanowicach . . . . 11 2 
WMTAŻMICY aaa 200 25 48 21 26 
w Rypnem 3 4 
W: SCHGJBICJ 20062 5 > 2 3 
W-WańkoWweJ «74 zwi 2 3 

2 | 
0 8 

dw EPO A Wa ARDO C NOO € 

w Uryczu 
w innych gminach . . . 1 

67 45 

ERĄ” TE 7 SpsT KN, MRAPYZ CE 

Ruch wiertniczy w rejonie borysławsko-tustano- 
wickim uległ w 1929 r. pewnemu osłabieniu. W okre- 
sie tym przeprowadzono tu roboty wiertnicze w 120 
szybach i uwiercono 34.097 m. podczas gdy w 1928r. 
wiercono w tym rejonie w 175 otworach a uwiercono 
37.448 m. 

Powyższa tabela wykazuje, że w Borysławiu 
ruch wiertniczy ulega stopniowemu zanikowi. W gmi- 
nie tej przeprowadzono w 1929 r. roboty wiertnicze 
w 29 szybach, przyczem ogólna suma uwierconych 
metrów wynosiła 3.506. W Borysławiu pogłębiano 
w trakcie eksploatacji 23 stare otwory dla uzyskania 
większej produkcji, zaś 5 otworów: wyłącznie wier- 
cono. Roboty wiertnicze ukończono podwyższeniem 
produkcji w: 6 otworach, przy niezmienionej produkcji 
w 9 otworach oraz bez produkcji w 7 'otworach. 
W 6 otworach roboty wiertnicze kontynuuje się 
w 1930 r. dalej. 

W. Tustanowicach wiercono w. 1929 r. w 24 
otworach i uwiercono ogółem 8.050 m. Pogłębiono 
tu w trakcie eksploatacji 11 starych otworów, wy- 
łącznie wiercono 13 szybów. Nową ropę nawiercono 
w 9 tustanowickich otworach. W 4 szybach pogłę- 
bianie doprowadziło do zwiększenia produkcji, w 2 
szybach produkcja pozostała bez zmiany i w 2 wier- 
cenie nie doprowadziło do ropy. W 11 otworach 
wiercenie kontynuowano w 1930 r. 

Stan ruchu wiertniczego w drohobyckim okręgu w latach 1924—1929, 

HAAG TATA WYW TEG 

Borysław | Tustanowice Mraźnica Inne gminy | Okręg Drohobycz 

Rok ilość uwierc. ilość uwierc. ilość uwierc. ilość uwierc. ilość uwierc. 
otworów | metrów | otworów | metrów |otworów | metrów |otworów | metrów | otworów | metrów 

1924 116 12.764 71 8.267 [3 10.767 85 14.563 347. 46.361 
1925 100 8.929 14 9.226 79 10.525 «07 14.853 320 43.533 
1926 98 8.563 66 8.265 83 17.133 68 18.871 315 52.832 
1927 61 6.865 62 11.340 74 22.236 85 19.485 282 59.926 
1928 52 5.386 48 10.310 75 21.752 68 21.028 243 58.476 
1929 29 3.506 27 8.050 : 64 22.541 r2 18,103 192 52.200 

(C. 
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. 
Posiedzenie Wydziału Krajowego Towarzystwa 

Naftowego odbyło się dnia 5. bm. we Lwowie pod 
przewodnictwem prezesa Władysława Długosza. 
Po przyjęciu do wiadomości protokołu z poprzednie- 
80 posiedzenia, złożył dyrektor Biura Dr. Schitzeł 
sprawozdanie z czynności za ubiegły okres. W spra- 
wozdaniu swem przedstawił referent sprawy za- 
atwione w okresie sprawozdawczym, a w szcze- 

gólności prace Biura w sprawach dotyczących no- 
Wych ustaw i rozporządzeń, w sprawie ochrony 
celnej produktów naitowych, prace statystyczne, po- 
atkowe, działalność wydawniczą zarówno w zakresie 

„b izemysłu Naitowego', jak też wydawnictw spe- 
cjalnych, a w końcu przygotowania do wystawy 
omunikacyjnej w Poznaniu, Międzynarodowej Wys- 

tawy w Liege, oraz prace Polskiego Komitetu 
iertniczego. 

PO krótkiej dyskusji przyjęto powyższe spra- 
wozdanie do wiadomości, poczem wysłuchano spra- 
wozdania rachunkowego za rok ubiegły i przyjęto 
Projekt preliminarza budżetowego na rok bieżący. 

Dłuższą dyskusję wywołała sprawa stosunku 
przemysłu naitowego do założyć się mającej Izby 

andlowej Polsko—Niemieckiej. W wyniku dyskusji 
upoważniono Prezydjum, względnie Dyrekcję do 
uawiązania bezpośredniego kon'aktu z miarodajnymi 
Czynnikami. | 

-——00—— 
Walne Zgromadzenie Krajowego Towarzystwa 

Naftowego odbyło się tego samego dnia popołudniu 
w. Smachu Izby Przemysłowo Handlowej we Lwo- 
Wie. Zgromadzenie zagaił dłuższem przemówieniem 
prezes Towarzystwa Władysław Długosz, (tekst 
Przemówienia podajemy na innem miejscu), poczem 
dyr. Schitzel złożył sprawozdanie z czynności 

oWarzystw oraz Komitetu Redakcyjnego „DIŻE: 
mysłu Naftowego” za rok ubiegły. Sprawozdanie to 
wykazało dalszy wzrost agend Towarzystwa, oraz 
Stały rozwój jego działalności. Po jednogłośnem 
Brzyjęciu do wiadomości sprawozdania rachunko- 
|.g0 za rok ubiegły, i uchwaleniu budżetu na rok 
bieżący wybrano w miejsce ustępujących w roku 

'czącym członków Wydziału oraz na opróżnione 
w międzyczasie miejsca p. dyr. L. Schutzmanna, na 

iceprezesa, oraz na członków: pp. Dr. Stefana 
. AItoszewicza, prof. inż. Zygmunta Bielskiego, Dr. 
Inż. Stanisława Jamroza, dyr. Konrada Kowalewskie- 
So, Dr. Jerzego Kozickiego, inż. Romana Machnic- 

Icgo, inż. Wacława J. Piotrowskiego, dyr. Benja- 
miną Seidmanna, inż. Bohdana Skibińskiego, inż. 
Aleksandra Stycznia, inż. Marjana Wieleżyńskiego, 
r. Witolda Wiesenberga, posła Dr. Bronisława Woj- 

«echowskiego i dyr. Czesława Załuskiego. Delega- 
tem Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Przemysłu 

Naftowego do Wydziału został inż. Stefan Sulimirski. 
Po dyskusji uchwaliło Walne Zgromadzenie 

Iednogłośnie, na wniosek Dyr. Dr. Stanisława Tabisza, 
"WTÓCIĆ się do Władz Centralnych z apelem prze- 
niesienia siedziby Wyższego Urzędu Górniczego 
8 rakowa do Lwowa, oraz, na wniosek inż. /J. 

"zozowskiego, zwrócić się ponownie do Izby Prze- 
R. Słowo-Handlowej we Lwowie z przedstawieniem 

„i€czności utworzenia w Izbie osobnej sekcji gór- 

wprowadzenia nowego 

niczo-naftowej, oraz zamianowania specjalnego rete- 
renta dla spraw naftowych. 

25-lecie pracy w przemyśle naftowym. W ub. 
miesiącu obchodził dyrektor inż. Aleksander Sty- 
czeń w licznym gronie kolegów zawodowych, 
urzędników koncernu „Małopolska oraz przedsta- 
wicieli władz i organizacyj, (25-lecie swej pracy 
w przemyśle naftowym. Dyrektor inż. Aleksander 
Styczeń po odbyciu studjów górniczych w Leoben, 
rozpoczął praktykę w przemyśle naftowym w r. 1004. 
przechodząc kolejno wszystkie szczeble pracy za- 
wodowej. Pracował więc jako kierownik kopalni 
i oddziału gazowego lirmy „,Galicja*, następnie jako 
zastępca dyrektora kopalń firmy „Premier', zaś 
w r. 1927 zostaje dyrektorem tych kopalń. Po fuzji 
towarzystw „Premier, „»cantó*$. „„Nałta” "i o*;Kafe 
paty', obejmuje 'w r. 1928 dyrekcję kopalń sfuzjo- 
wanych przedsiębiorstw w zagłębiu borysławskiem. 
Jest jednym z pierwszych pionierów gospodarki ga- 
zowej w przemyśle naftowym. Opracował szereg 
problemów związanych z racjonalnem zużytkowaniem 
gazu ziemnego, dokonuje analizy gazu ziemnego, 
konstruuje palniki gazowe, głowice, regulatory 
ciśnień oraz szereg konstrukcyj służących do ujęcia 
produkcji gazowej. Dyr. Styczeń zapoczątkował za- 
stosowanie metody adsorbcyjnej do otrzymywania 
gazoliny z gazu ziemnego. Podkreślić również na- 
leży działalność dyrektora inż. Stycznia na polu 
naukowej organizacji. Był on jednym z pierwszych 
krzewicieli stosowania metod naukowych pracy 
w przemyśle naftowym. Wykorzystując zdobycze 
nauki w swej pracy zawodowej przeprowadza kon- 
sekwentnie racjonalizację prac technicznych w pod: 
ległym sobie rejonie, to też poszczycić się może 
niezwykle dodatniemi wynikami swej długoletniej 
pracy zawodowej. 

Film naftowy. Film p. t. „Nafta* Opracowany 
na Powszechną Wystawę Krajową polecony został 
przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego do wyświetlania w zakładach nauko- 
wych. (Dziennik Urzędowy Min. Wyzn. Rel. i O. P. 
z dn. 18 marca 1930 r. Nr. 3). 

Popieranie naftowego ruchu wiertniczego. Na 
skutek interwencji Krajowego Towarzystwa 'Nafto- 
wego wyjaśnia Ministerstwo Przemysłu i Handlu, że 
prace w sprawie wydania ; rozporządzenia wyko- 
nawczego do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos- 
politej z dnia 17 listopada 1927 r. oraz w sprawie 

okresi ulgowego dla spo- 
rządzenia kontraktów spółek naitowych są w toku 
uzgodnienia z Ministerstwem Skarbu. 

——YY— — 

Wiercenia S. A. „Pionier* w miesiącu marcu 
dały rezultaty następujące: 

Szyb „Minister Kwiatkowski* w Mraźnicy od- 
wiercił w ostatnim miesiącu 103.70 m., oraz zamknął . 
rurami 12% wodę w ostatniej osiągniętej głębokości 
128.70 m. Od 15 bm. rozpoczęto wiercenie przy 
popędzie elektrycznym. Otwór znajdował się od 
od głębokości 519 m. do 64450 w inoceramach, 
poczem wszedł ponownie w piaskowiec jamneński. 



„JeB RZEMSYS KZ UNSAGE DOWN, 

Szyb „Pułkownik Boerner* w Jeżowie koło 
Stróż, osiągnął głębokość 365.80 m. i zamknął wodę 
rurami 10%. Na zamykanie 
wód w paru horyzontach, 
miesiąca. 

kilkakrotnie nawierconych 
zużyto większą część 

Zeszyt 7 

Szyb „Jankowce I'* koło Liska osiągnął gł. 
164.40 m., uwierciwszy 140.20 m. i zamknąwszy 
wodę rurami 14' i 12%. Wierci w warstwach kroś- 
nieńskich. 
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Rozwój automobilizmu w Polsce. 
LM A. Samochody B. C. Ogółem AR. w h ślók 

R O K Udy JOW PORA Cięża- | Ra zwie Moto- |Inne pojazdy Pojazdów Na 10.000 
atnE| WEŃ autobusy rowe | cykle. | methaficznej "mech. mieszk. 

| | | 

ki. 1 T3ZO PAM — — — 9.789 1.607. 38 11.454 3.1 
ti. 41020 8.168 | 2.285... 150 2.811 14.618 2.481 32 17.151 6.3 
1. I. 1927 9.606 , _ 2.970 1.012 2.966 16.554 3.022 19 19.655 Z 
M1: 4920 12.799 3.073 1.544 3.494 21.810 3.134. iz 25.656 0: 
14. 19029 15.670 6.016 2.841 4.896 20.423 4.597 218 34.298 152 
Ło Ls 1830 18.878 | 7.332 4.048 | 6.738 36.996 5.901 422 43.319 14.0 

Budowa olbrzymiego sieroidalnego zbiornika na 1927/88 _ 1928/9r. 
gazy i ciecze. G. T. Fiorton, prezydent nowojorskie- AEO dny, . . . . 11.160.000 1.363.C09 cyst. 

o towarzystwa budow mostów i konstrukcyj że- pożycie krajowych produktów 677.000 10.5000, 
Ą y y : ) BKSDOTAR REAÓ A BI 278.000 _ 362.000 , laznych, któremu przemysł żelazny zawdzięcza wiele 
śmiałych pomysłów, wybudował obecnie olbrzymi 
tank kształtu sferoidalnego, przeznaczony na gazy 
i ciecze. | | 

Horton uznał ten kształt za najdogodniejszy, 
ponieważ doświadczenie uczy, że pod ciśnieniem, 
gazu zbiornik z materjału podatnego przybiera 
kształt kuli, natomiast pod ciśnieniem cieczy kula ta 
się spłaszcza. 

- Zbiornik Hortona ma więc wygląd spłaszczonej 
kuli, a mianowicie silniej u podstawy a słabiej u góry. 
Ten kształt zbiornika okazał się bardzo praktyczny 
zarówno pod względem wytrzymałości jak i kosztów 
produkcji. Wszelkie inne konstrukcje kształtu cylin- 
drycznego i sierycznego nie nadają się tak dobrze 
do budowy zbiorników o wielkiej pojemności. (R. 
Mi.1.M/NrwTTJe 

Stacje gazolinowe dla aeroplanów. Na. lotnisku 
w Hanworth, niedaleko Londynu, są ustawione w rzę- 

dzie stacje gazolinowe dla aeroplanów, zbudowane 
na wzór tych, jakie spotykamy na ulicach miast 
amerykańskich, ale obsługujące automobilistów. — 
Zawiadowca takiej stacji gazolinowej daje wszystkie 
potrzebne wskazówki dla prywatnych właścicieli 
aeroplanów co do stanu pogody, kierunku wiatru itp. 
(R..M. 1: MNr 11). 
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Rosyiski przemysł naftowy w r. 1929. Rosyjski 
przemysł naitowy wyprodukował w roku kalen- 
darzowym 1929 następujące ilości 'ropy surowej: 

_ styczeń „111.000 cyst. DOSC BE Wa 130.000 cyst. 
ADOOWA GW Wa, 3 94.000 ,„ sierpień. „+. 15140005 0% 
marzec ZSZMOWOWOW A wrzesień . . . . 126.000 , 
kwiecień . . . . 101.000 , październik HAZAUWOC p 
MADCON 005% VZB080%5 listopad . . . . 125.000 , 
czerwiec . „ . „119.000 , grudzień . . . . 129.000 „ 

| Razem. . . 1.416.000 cyst. 

Porównując daty ostatnich okresów gospodar- 
czych otrzymujemy cytry następujące: 

W roku ubiegłym połączone zostały wszystkie 
przedsiębiorstwa nattowe w jedną całość pod nazwą 
„Sojuznef'',. obejmującą produkcję, transport, prze- 
róbkę oraz zbyt ropy i produktów naftowych w kraju 
i eksporcie. Na czele trustu stanął znany organi- 
zator przemysłu węglowego Łomow. 

W okresie sprawozdawczym ukończono budowę 
rurociągu Groźny—Tuapse. Rurociąg ten długości 
505 klm., o zdolności 'transportowej 360 cystern 
dziennie, kosztował około 30 miljonów dolarów. 
Równocześnie rozpoczęto budowę nowego rurociągu 
z Baku do Batum na przestrzeni 815 klm., o dziennej 
zdolności transportowej 460 cysteru. Przewidywane 
koszty 35 miljoaów dolarów. Wa 
Zaprojektowano budowę dwóch nowych rurociągów 
na tej samej linji, oraz budowę nowego rurociągu 
od morza Kaspijskiego do Moskwy, na przestrzeni 
1.530 klm. | | W. okresie sprawozdawczym odwiercono około 
425.000 m., tj. około 17% więcej niż w okresie po- 
przednim, z tego około 80.000 m. wierceń poszu- 
kiwawczych. W okolicach m. Perm u zbiegu rzek 
Czusowaja i Kama odkryto nowe tereny nattowe. 
Pierwszy odwiercony szyb daje dziennie około 25 
cyst. ropy. 

00 | 
Fuzja banków amerykańskich. Banki Chase 

National Bank, Equitable Trust Company of New York 
i Interstate Trust Company, sfuzjonowane zostały pod 
nazwą „Chase National Bank oł the City of New 
York, którego zasoby wynosić będą 2.814 miljonów 
dolarów, a wkłady 2.073 miljonów dolarów. 

S. A. „Gallia* w Czechosłowacji zawarła układ 
z Związkiem Rafineryj, na mocy którego rafinerje 
czeskie pobierać będą od S. A. „Gallia * rocznie 2.000 
cyst. benzyny surowej, „Gallia'* natomiast rezygnuje 
z importu produktów finalnych do Czechosłowacji. 

Wyd.: Krajowe Towarzystwo Naftowe. 
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Wykonano w: „Drukarni Lwowskiej" we Lwowie, ul. Kopernika 11. — Telefon 8-31. 


