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Przemysł Naftowy a „Targi Wschodnie" 

Przemysł naftowy interesował się „Targami obejmujący swoim zakresem całokształt dzie- 
Wschodniemi' od początku ich istnienia. Już na 
I. Targach Wschodnich w r. 1921 wybudowany 
został przez „Związek Polskich Przemysłowców 
Naftowych' w centralnym punkcie terenów wy- 
stawowych pawilon „Nafty”, który służyć miał 
dla zgrupowania eksponatów z zakresu wytwór- 
czości przemysłu naftowego. 

[nicjatorom budowy pawilonu przyświęca'a 
piękna myśl stworzenia stałego dorocznego po- 
kazu wyników naszej pracy w poszczególnych 
gałęziach przemysłu naftowego. Jeśli w pokazie 
takim uczestniczyłyby także wytwórnie, które 
dostarczają przemysłowi naftowemu narzędzi, 
maszyn i materjałów, wówczas imprezy te w ten 
sposób uzupełnione byłyby naprawdę twórczym 
czynnikiem w rozwoju przemysłu, gdyż _nie- 
tylko przedstawiałyby możliwości rozwoju kon- 
sumcji produktów naftowych, ale i nainowsze 
zdobycze techniki, mogące mieć zastosowanie 
w przemyśle naftowym. Taki bezpośredni kon- 
takt zainteresowanych gałęzi przemysłu i wy- 
miana doświadczeń przynosi bezpośrednie duże 
korzyści praktyczne. 

Ostry kryzys, jaki przechodzi od lat kilku 
przemysł naftowy sprawił jednak, że zaintereso- 
wanie „Targami Wschodniemi* nie rozwijało się 
w dostatecznej mierze, chociaż może właśnie 
w takim momencie należy szukać nowych dróg 
zbytu i czerpać doświadczenia, któreby mogły 
przynieść pożytek w codziennej pracy. 

Temu zapatrywaniu niejednokrotnie dawaliśmy 
wyraz na łamach „Przemysłu Naftowego '. 

Udział przemysłu naftowego w XI. „Targach 
Wschodnich. 

Z tem większą więc satysfakcją i z uczuciem 
prawdziwego zadowolenia stwierdzamy obecnie, 
że na tegorocznych „Targach Wschodnich* zrea- 
lizowana została myśl poczęta w chwili ich pow- 
stawania, zorganizowany został bowiem pokaz 

dzin wytwórczości przemysłu naftowego i po- 
krewnych gałęzi. 

Obok pokazu maszyn i narzędzi wiertniczych 
i wszelkiego rodzaju produktów naftowych, mieści 
w tym roku pawilon naftowy osobny dział zor- 
ganizowany przez firmę „Instytut Gazowy” Sp. 
z O. p. mianowicie dział gazu ziemnego, ilustru- 
jący zdobycze techniki i możliwości rozwoju tej 
nowej, odrębnej gałęzi przemysłu naftowego, 
której rozwój datuje się dopiero od czasu istnie- 
nia niepodległego Państwa Polskiego. Ten dział 
wystawy przedstawi licznym rzeszom zwiedza- 
jących, że istniejące w Polsce bogate zasoby ga- 
zu ziemnego wobec rozwijającej się sieci gazo- 
ciągów dalekosiężnych oraz produkcji płynnego 
gazu ziemnego stwarzają podstawę do szero- 
kiego rozwoju gazyfikacji kraju. Równocześnie 
przedstawia on jakie środki techniczne mamy do 
dyspozycji, aby temi cennemi zasobami energji 
cieplnej racjonalnie gospodarować. „Wstawa 
naftowo - gazowa' zorganizowana więc została 
pod hasłem „rozwoju konsumcji i racjonalnej 
gospodarki*. Że hasło to znalazło silny oddźwięk 
w zainteresowanych kołach przemysłu, tego 
najlepszym dowodem niezwykle liczny udział 
wystawóców, którzy swemi eksponatami zapeł- 
nili obszerny pawilon naftowy. 

Otwarcie wystawy gazowej. 

Po uroczystej Akademii w sali Teatru Wiel- 
kiego, przybyli przedstawiciele Rządu, władz 
miejscowych, organizacyj i t. p. z Wiceministrem 
Doleżalem na tereny wystawowe, gdzie po zwie- 
dzenieu szeregu pawilonów, udali się do pawilo- 
nu „Nafta”. Przed pawilonem oczekiwali prze- 
bycia p. Ministra liczni przedstawiciele przemy- 
słu naftowego. Imieniem organizatorów wystawy 
gazowej powitał p. Ministra Inż. Stefan Suli- 
mirski, który w przemówieniu swem przedstawił 
rozwój przemysłu gazu ziemnego oraz genezę 
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wystawy gazowej. Po przemówieniu Inż. Suli- 
mirskiego zapalił Minister Doleżal na znak 
otwarcia wystawy, symboliczne pochodnie gazu 
ziemnego ustawione przed pawilonem, poczem 
wraz z otoczeniem zwiedził pawilon interesując 
się żywo poszcególnemi urządzeniami. 

Pawilon naitowy. 

Zewnętrzy widok wystawy urządzonej w pa- 
wilonie naftowym robił bardzo korzystne wra- 
żenie. U wejścia do pawilonu naftowego przygo- 
towała Państwowa Fabryka Ol. Min. „Polmin* 
pokaz asfaltowania dróg „Limbitem', przyczem 
pokazane zostały poszczególne stadja prac przy 
asfaltowaniu nawierzchni dróg. „Polmin* zajął 
też frontową Ścianę pawilonu naprzeciw wejścia, 
dając w swojem efektownie urządzonem stoisku 
pokaz wyrobów rafinerji w Drohobyczu, a więc 
poszczególne produkty naftowe, a w szczegól- 
ności oleje specjalne. 

Stoisko grupy „Małopolska ', która zajęła całą 
lewą Ścianę pawilonu, daje pokaz szeregu dzia- 
łów wytwórczości tego Koncernu. Przedewszyst- 
kiem więc widzimy produkty rafineryj Koncernu, 
następnie wyroby fabryki maszyn w Giliniku 
Mariampolskim, jak narzędzia wiertnicze, ma- 
szyny, zbiorniki i t. d. następnie zbiornik z „ete- 
ryną' oraz odpowiednią instalacją do jei użytko- 
wania, wreszcie wyroby drzewne fabryki „Pi- 
lak', należącej do Koncernu. 

Osobny dział stanowi wystawa gazowa. Na tle 
efektownej dokoracji, utrzymanej w iednolitym 
tonie ułożone zostały eksponaty, podzielone na 
odpowiednie grupy i działy. 

Dział gazowy podzielony został na grupy: po- 
miarową, spalania gazu, (gospodarstwa domowe, 
i zakłady przemysłowe) i przeróbki gazu ziem- 
nego. 

W dziale pomiarowym przedstawiono na od- 
powiedniej stacji rozdzielczej pomiar gazu zwę- 
żeniem przekroju i urządzeniami pomiarowemi 
firmy „Instytut Gazowy'. Dział ten, który 
uzupełniają eksponaty firmy Hartman i Braun 
i Polskiej Fabryki Gazomierzy w Toruniu, daje 
doskonały przegląd sposobów mierzenia gazu 
ziemnego i wzbudzi niezawodnie duże zaintere- 
sowanie w kołach technicznych przemysłu naf- 
towego. 

W dziale spalania gazu ziemnego znajdujemy 
eksponaty firmy „Instytut Gazowy* oraz S. 
A. „Gazolina*, a w szczególności palniki do pie- 
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ców pokojowych, kuchni, piekarni, centralnego 
ogrzewania, kotłów przemysłowych i t. p. po- 
zatem piece pokojowe do opału węglem i ga- 
zem (Fa Szrajber), instalacje centralnego ogrze- 
wania (Fa Irzyk), piecyki i kuchnie gazowe (Fy 
Herzfeld - Victorius i J. Serkowski). Osobną 
grupę stanowi tu dział zastosowania płynnego 
gazu ziemnego „gazolu* przedstawiony przez S. 
A. „Gazolina* w którym widzimy urządzenia do 
opalania i oświetlania gazolem. 

W dziale przeróbki gazu ziemnego znajdujemy 
pokaz poszczególnych produktów iak gazoliny, 
i gazolu (S. A. Gazolina) oraz aparaturę do prze- 
róbki chemicznej gazu ziemnego na wodór przy 
zastosowaniu pary wodnej i katalizatorów (Fa 
Instytut Gazowy) opracowaną przez Laborator- 
jum Maszynowe Politechniki Lwowskiej. 

Wystawę gazową uzupełnia pokaz aparatów 
do analizy gazów (Fa „Instytut Gazowy”, Fa 
„Ster') oraz urządzenia do przewodów gazo- 
wych i rurociągów (wentyle, zawory, wentyle 
redukcyine i t. p.) przedstawione przez Fy „Ga- 
zolina”, „Instytut Gazowy” i „Wentyl'*. 

Należy nadmienić, że większość urządzeń 
i aparatów do pomiarów i spalania gazu ziem- 
nego załączona jest do przewodów gazu ziem- 
nego, dzięki czemu mogą one być w każdej 

„chwili demonstrowane. 
Piękną i interesującą całość Wystawy gazowo 

naftowej uzupełniają w znakomity sposób sto- 
iska „Mechanicznej Stacji Doświadczalnej Poli- 
techniki Lwowskiej' oraz „Krajowego Towa- 
rzystwa Naftowego , pierwsze przedstawia bo- 
wiem wyniki prac M. S. D. przeprowadzonych 
w dziedzinie badań materjałtów oraz pomiaru 
gazu ziemnego w przemyśle naftowym, drugie 
zaś przedstawia zapomocą pomysłowo wyko- 
nanych modeli statystykę poszczególnych dzie- 
dzin wytwórczości przemysłu naftowego, oraz 
daje przegląd najnowszych wydawnictw naf- 
towych. 

Jak widzimy już z powyższego pobieżnego 
opisu przedstawiono w tym roku w pawilonie 
naftowym szeroki zakres wytwórczości prze- 
mysłu naftowego oraz dano przegląd odpowied- 
nich urządzeń związanych z konsumcją gazu 
ziemnego i produktów naftowych. | 

Należy wyrazić nadzieję, że zbiorowy pokaz 
ten nie będzie ostatnim i że w następnych latach 
będziemy mogli oglądać dalsze wyniki pracy 
tak w dziedzinie techniki kopalnianej i rafineryj- 
nej, jak też w szybko się w ostatnich latach roz- 
wijającym przemyśle gazu ziemnego. 

> a 
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Cementowanie metodą dwóch korków 

Cementowanie otworów wiertniczych stoso- 
wane przy wszystkich systemach wiercenia, 
zdobyło największą doskonałość przy metodzie 
„Rotary”. 

Składa się na to wiele przyczyn, z których 
najważniejszemi są: 

1) niezawodne zamknięcie wód; 
2) wzmocnienie rur Ścianą betonową, celem 

zabezpieczenia ich przed zgnieceniem po 
zczerpaniu płynu iłowego; 

3) ochrona rur przed przedwczesnem rdze- 
wieniem; 

4) zbudowanie trwałej ściany na wypadek 
przetarcia rur przy długotrwałem wier- 
ceniu w tychże; 

5) zabezpieczenie przed możliwością prze- 
dostania się gazów poza rury przy bardzo 
wielkich ciśnieniach złożowych:; 

6) uszczelnienie pokładu produktywnego 
i przeszkodzenie komunikacji z wyżej po- 
iożonemi warstwami poza rurami. 

1. Zamknięcie wód. 

W terenach, gdzie zarówno eksploracyjne jak 
i eksploatacyjne wiercenia odbywały się meto- 
dą „Rotary*, są stosunki hydrologiczne znane 
dość niedokładnie, gdyż w czasie wiercenia wy- 
sokie ciśnienie hydrostatyczne płynu iłowego 
utrzymuje wodę w pokładzie, a wodonośność 
pokładu ujawnia się tylko w wyjątkowych wy- 
padkach, gdy ciśnienie pokładowe warstwy wo- 
donośnej przeważa nad ciśnieniem hydrostatycz- 
nem płynu iłowego. Pozatem o wodonośności 
pokładu można się przekonać tylko przez zczer- 
panie płynu iłowego, co jednak prawie zawsze 
powoduje zasypanie niezarurowanego otworu. 
Zaburzona równowaga ścian nastręcza często 
przy dalszem wierceniu bardzo poważne trud- 
ności. 

W wykryciu wody rdzeniowanie oddaje nie- 
wielkie usługi, ponieważ przy naitroskliwszem 
nawet laboratoryjnem badaniu rdzeni, istnieją 
pewne wątpliwości co do wodonośności poszcze- 
gólnych pokładów, które to wątpliwości przy su- 
chem wierceniu i zamykaniu każdej wody Zz OSO- 
bna nie mogłyby mieć miejsca. 

2. Zabezpieczenie przed zgnieceniem, 

Główną zaletą metody „Rotary*, poza szyb- 
kością, jest oszczędność w rurowaniu, gdyż z re- 
guły horyzont produktywny w głębokości 1000 m, 
a nawet 1200 m, osiąga się jedną serją rur, które 
nie tylko zamykają wodę, ale muszą często od- 
separować od siebie horyzonty wodonośne i wy- 
żej położone warstwy produktywne, z których 
czerpią dawne odwiarty. Z drugiej strony odstę- 

py między poszczególnemi dymenzjami są wię- 
ksze niż przy innych metodach wiercenia, ponie- 
waż szereg błędów w wykonaniu otworu unie- 
możliwia użycie tego schematu rurowania, jaki 
stosuje się przy wierceniach udarowych. Do 
głębokości 1000 m niema to wiekiego znaczenia, 
lecz gdy horyzont ropny znajduje się tak głębo- 
ko, że osiągnąć go można co najmniej dwoma 
serjami rur, wówczas wyłania się potrzeba do- 
prowadzenia rur 11*/4* względnie 11” do głębo- 
kości 1000 m, a czasem 1400 m, t. ji. do granicy 
wytrzymałości rur na zgniecenie. Kolumna rur 
11” przy swej długości 1400 m jest iuż bardzo 
blisko granicy wytrzymałości na urwanie i trwa- 
ie zawieszenie jej bez żadnego podparcia mo- 
głoby spowodować zerwanie kolumny podczas 
pracy. 

3. Ochrona przed rdzewieniem. 

W niektórych terenach obecność rozmaitych 
składników chemicznych wpływa tak dalece uje- 
mnie na zarurowanie, że nawet gróbościenne ru- 
ry ulegają przeżarciu przez rdzę w ciągu kilku 
miesięcy. 

4, Zbudowanie trwałej Ściany. 

Jest rzeczą ogólnie znaną, że przy metodzie 
„Rotary' otwór jest zawsze mniej lub więcej 
krzywy. Następstwem tego iest tarcie połączeń 
(tool joints) rur rotacyjnych o ścianę otworu 
względnie rur. Przy długotrwałem wierceniu 
w tej samej dymenzji rury ulegają przetarciu. Ce- 
ment poza rurami utrzymuje je we właściwej 
pozycji i nie pozwala na rozerwanie kolumny. 

5. Zabezpieczenie przed wybuchem poza rurami. 

Na wielu terenach występują bądź ,w samej 
warstwie produktywnej, bądź też ponad nią, bar- 
dzo wielkie ciśnienia gazów, które czasem prze- 
kraczają o 20% ciśnienie hydrostatyczne, odpo- 
wiadające danej głębokości. 

Pomijając możliwość zgniecenia rur przez ga- 
zy, istnieje jeszcze inne niebezpieczeństwo, a mia- 
nowicie przedarcie się gazu poza rurami aż na 
powierzchnię. W takim wypadku wykluczona 
jest możność opanowania wybuchu aż do czasu 
odgazowania złoża. Ujęcie gazu wychodzącego 
wprost z ziemi jest zupełnie niemożliwe, a nie- 
bezpieczeństwo pożaru olbrzymie. Tego rodzaju 
przedarcie się gazu poza rurami, uważa się słusz- 
nie za klęskę równoznaczną ze stratą szybu. 

6. Uszczelnienie pokładu produktywnego. 
Nowoczesna technika wiertnicza nie zadowala 

się zamknięciem wody, lecz dąży do takiego wy- 
kończenia otworu wiertniczego, aby warstwa 
produktywna została izolowana od wszelkich in- 
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nych pokładów i to możliwie w najciaśniejszych 
granicach, tak, aby komunikację z powierzchnią 
ziemi miała jedynie przez rury. Celem tego za- 
biegu jest, gdy szyb produkuje z początku samo- 
czynnie, wykluczenie możliwości przenikania 
gazów i ropy do wyżej położonych warstw po- 
rowatych. W późniejszem stadjum produkcii 
wtłacza się gaz do pokładu produktywnego, sto- 
sując t. zw. „odbudowę ciśnienia' złożowego. 
Gdyby istniało swobodne połączenie z innemi 
warstwami porowatemi (poza rurami), wówczas 
mogłaby część — a nawet w pewnych wypad- 
kach cała ilość wtłaczanego gazu, zamiast w po- 
kład roponośny, pójść — bez możności odzy- 
skania ieji z powrotem — drogą zupełnie inną, 
nie pobudzając przytem produkcji innych 
otworów. 

7. Przygotowanie do cementowania. 

Wszystkie wyżej wymienione okoliczności po- 
wodują konieczność cementowania rur na wiel- 
kich przestrzeniach, nieraz od spodu aż do wierz- 
chu otworu, przy użyciu niejednokrotnie 400 do 
500 beczek cementu. Jest to praca wymagająca 
szczegółowych i troskliwych przygotowań, jeśli 
ma być uwieńczona powodzeniem. 

Pomyślny rezultat cementowania zależy 
w wielkiej mierze od stanu otworu. W otworach 
krzywych lub o bardzo nierównych Ścianach, 
sypiących, lub też mających wymyte kawerny, 
liczyć się należy z góry z trudnościami przy 
cementowaniu, a to z powodu utrudnionej Cytr- 
kulacii płynu w przestrzeni między rurami 
a ścianą otworu. Dlatego też już w czasie wier- 
cenia należy dokładać starań, aby Ściany otworu 
znajdowały się w dobrym stanie. 

Zdarza się, że chęć pośpiechu i zdobywanie 
„rekordów* przeważa, i powoduje zarurowanie 
otworu bez poprzedniego wyrównywania Ścian 
odwiartu długim (1.80—2.00 m) świdrem (reamer 
bit), który na całej swej długości ma „miarę, 
podczas gdy normalny „rygi ogon* ma miarę na 
długości 4—8”. Ten sposób pracy daje rzadko 
dobre rezultaty, a często powoduje wielkie stra- 
ty na czasie i materiale, nie wspominając o ewen- 
tualnej stracie całej kolumny rur z powodu nie- 
szczelnego zamknięcia wody. Opiera się on na 
tej myśli, że rury są o 3 do 5” mniejsze niż 
odwiercony otwór, a więc z pewnością „pójdą . 
Trzeba się jednak liczyć z tem, że urobek wiert- 
niczy w miękkich pokładach nie został całkowi- 
cie zmieszany z cyrkulującym płynem iłowym, 
i że część jego pozostała w odwiarcie przylepio- 
na do ścian, tak, że otwór wolny ma Średnicę za- 
ledwie trochę większą niż połączenia (tool joints) 
rur wiertniczych. Rury przesuwają się przez te 
ciasne miejsca oczywiście tak lekko, że nie da 
się tych usterek zauważyć. Z chwilą gdy rury 
dopuści się do spodu i zechce podjąć cyrkulację 
przez rury poza nie, celem usunięcia sedymentu 
i ewentualnego zasypu, wówczas ciśnienie po- 
trzebne do pokonania oporu może być tak wiel- 
kie, że względy praktyczne nakazują podźwignąć 
rury tak wysoko, aż cyrkulacja odbywać się 
będzie bez zarzutu. Następnie należy opuszczać 
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rury i co drugą lub trzecią opłukiwać. Lecz i wte- 
dy jeszcze można mieć wątpliwości, czy między 
rurami a ścianą odwiartu nie potworzyły się ka- 
nały, podczas gdy znaczna część powierzchni 
rur może być chroniona zasypem przed cemen- 
tem. Dlatego też rozszerzanie względnie wy- 
równywanie ścian przez „reamer bit' należy 
uważać za ważną i nieodzowną czynność przy- 
gotowawczą. 

Drugim warunkiem udałego cementowania jest 
możliwie wielki pośpiech w zarurowaniu, aby 
dać jak najmniej sposobności do tworzenia się 
zasypu czy też sedymentu. Przy rurowaniu głę- 
bokich otworów, niezabezpieczonych na wielkich 
przestrzeniach, wskazanem jest po osiągnięciu 
zamierzonej głębokości, najpierw skręcić rury 
w poczwórne długości (stands) i ustawić je 
w wieży podobnie jak rury rotacyjne. Rury, 
które się w wieży nie pomieszczą, należy skrę- 
cić w podwójne długości i złożyć na rampie 
przed szybem. Dopiero po ukończeniu tych przy- 
gotowań, należy przystąpić do wyrównania 
otworu długim Śświdrem i natychmiast rurować. 

Skręcając rury w podwójne względnie po- 
czwórne długości, należy je w czasie tej czyn- 
ności szablonować. Najlepiej uskutecznić to przy 
pomocy buta lub mufy najbliższej mniejszej dy- 
menzji. Następstwa zacementowania zgniecionej 
lub zdeformowanej rury łatwo sobie wyobrazić, 
dlatego też szablonowanie rur jest rzeczą bardzo 
ważną. Jeżeli rury są spawane lub były uży- 
wane poprzednio, należy każdą z osobna zbadać 
troskliwie czy niema gdzie pęknięcia, szpary lub 
przetarcia, co mogłoby spowodować zacemen- 
towanie rur powyżej szpary, podczas gdy cała 
partja poniżej szpary nie byłaby wcale zacemen- 
towana. 

Tarcie rur rotacyjnych o rury zabezpieczają- 
ce ściany otworu najdotkliwiej daje się odczuwać 
na samym dole, t. j. w bucie i tuż ponad nim, co 
jest zresztą objawem zupełnie zrozumiałym. Na 
tym dolnym odcinku najłatwiej też jest o uszko- 
dzenie lub o odkręcenie dolnych rur (o ile mają 
prawy gwint). Dla uniknięcia niespodzianek, po 
silnem skręceniu spawa się autogenem osiem 
dolnym rur. Doświadczenie uczy, że dostateczne 
jest spawanie tylko czterech ostatnich rur. 

Bezpośrednio przed rurowaniem szablonuje 
się otwór, celem stwierdzenia czy niema gdzieś 
owałtownej krzywizny, w której rury mogłyby 
utknąć. Za szablon służą cztery rury z butem 
i prowadnikiem, zapuszczone na rurach rotacyj- 
nych. 

W przeciwieństwie do całego zabiegu cemen- 
towania, posiadającego Ścisłe i ustalone reguły, 
od których bez ryzyka odstąpić nie wolno, jest 
przygotowanie dna otworu dość dowolne. Zasad- 
niczo istnieją tu dwie zupełnie odmienne meto- 
dy: sposób pierwszy — to pozostawienie dna 
bez przygotowania i cementowanie rur wolno 
wiszących. Przy zastosowaniu drugiego sposobu 
zawierca się spód otworu mniejszym Świdrem, 
dokładając starań, aby otwór mniejszy był cen- 
trycznie ustosunkowany do wielkiego. Na osta- 
tniej dolnej rurze umieszcza się specialny pier- 
ścień, utrzymujący rury w środku otworu. 

| af 
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W tym wypadku, natychmiast po wytłoczeniu 
cementu poza rury, stawia się je na występie 
powstałym z zawiercenia mniejszego otworu. 
Nie ulega wątpliwości, że druga metoda jest lep- 
szą, ale doświadczenie uczy, że o ile przy pierw- 
szym sposobie nie popełniono jakiegoś błędu, nie 
było wypadku by cement nie zamykał zupełnie 
szczelnie nietylko wody ale nawet silnych ga- 
BOW 

Przed rozpoczęciem rurowania należy troskli- 
wie zbadać maszynę, ryg i wielokrążek oraz na- 
prawić wszelkie usterki, gdyż przerwy w ruro- 
waniu są jednoznaczne z uchwyceniem rur. Od- 
nosi się to też do liny, która przy bardzo głę- 
bokich otworach zmienia się bez względu na stan 
zużycia. Również pompy tak cementowane jak 
i znajdujące się w szybie, powinne być dokładnie 
skontrolowane, a wszystkie uszczelnienia na tło- 
kach i wentylach należy wymienić. Wszelkie 
narzędzia i przybory do cementowania należy 
dostawić przed rurowaniem lub w czasie jego 
trwania. Potrzebną ilość cementu należy prze- 
siać i złożyć na platformie mieszaka w workach 
po około 50 kg, a to celem ułatwienia pracy przy 
mieszaniu. 

8. Cementowanie, 

Po zapuszczeniu rur i zawieszeniu ich na wy- 
sokości l m powyżej spodu otworu, przystępuje 
się do cementowania, Najpierw zamyka się 

Rys. 1. 

wierzch rur głowicą t. zw. „Mac Clatchie Read* 
(Rys. 1) i łączy się ją z pompą płóczkową, cyr- 
kulując płynem iłowym przez rury poza nie tak 
długo, aż cyrkulacja odbywa się zupełnie gładko. 

„PRZEMYSŁ NAFTOWY* Str. 881 

Następnie zdejmuje się głowicę i wkłada dolny 
korek (Rys. 2a, oraz Rys. 3g) poczem zakłada 
się głowicę z powrotem, łącząc ją z pompą tło- 
czącą zmieszany cement. Wtłoczywszy zamie- 
rzoną ilość cementu do rur, zdejmuje się gło- 
wicę i wkłada drugi korek (Rys. 2b, oraz 3d), 
uszczelniony skórzanym pakunkiem, podobnie jak 
tłoki w pompach ropnych. Założywszy głowicę, 
tłoczy się płyn iłowy, który pchając górny ko- 

RYS. 2. 

rek (Rys. 3d), posuwa w dół cement (Rys. 3/) 
pod nim się znajdujący, a ten z kolei posuwa dol- 
ny korek (Rys 3g). Gdy dolny korek g osiągnie 
spód rur zaopatrzonych prowadnikiem (Rys. 3i) 
staje nad nim, a cement przechodzi poza rury 
otworami przewierconemi w korku i prowadni- 
ku. W momencie, gdy górny korek oprze się 
o dolny, cyrkulacja zostaje zamknięta. Ciśnie- 
nie na manometrze pompy tłoczącej wzrasta 
wtedy raptownie i pompa staje. Zabieg cemen- 
towania jest skończony, a dla stwardnienia ce- 
mentu pozostawia się otwór w spokoju. 

Tłocząc płyn iłowy za drugim korkiem, po- 
stępować należy tak, by móc stwierdzić każdej 
chwili, czy ilość tłoczonego płynu zgadza się 
z pojemnością rur. Zdarzyć się może, że ciśnienie 
gwaitownie wzrośnie z powodu nagłego zasypu 
lub przedwczesnego wiązania cementu, tak, że 
wstrzymanie pompy może w następstwie pozo- 
stawić w rurach część, a nawet całą ilość ce- 
mentu. Dlatego należy mierzyć płyn wtłaczany 
lub wypływający z otworu, zależnie od tego, co 
jest w danym wypadku wygodniejsze. W osta- 
tnich czasach mierzy się też płyn stalowym dru- 
tem, przechodzącym przez dławik w głowicy, 
a obciążonym u dolnego końca ciężarkiem. Cię- 
żarek ten spoczywa na górnym korku i w miarę 
jak się korek posuwa, rozwija się z bębna drut, 
który równocześnie obraca licznik "wskazujący 
każdoczesną głębokość w jakiej znajduje się cię- 
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żarek. Przyrząd ten, jak i wiele innych ulepszeń 
w cementowaniu jest własnością patentową TIo- 
warzystwa „Haliburton Cementing Co.*. 

W ostrożności przy pracy wiertniczej, a szcze- 
gólnie przy cementowaniu, nigdy nie można prze- 
sadzić, jest więc pożyteczne posługiwać się lin-' 
ką mierniczą, nie zaniedbując pomiaru płynu. 
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Przy cementowaniu na wielkich przestrzeniach, 
pompa tłocząca płyn iłowy musi pokonać wiel- 
kie ciśnienia, które są rezultatem różnicy ciśnień 
hydrostatycznych słupa cementu poza rurami 
i płynu iłowego w rurach, a to z powodu różnic 
ciężaru gatunkowego płynu cementowego (1.8) 
i płynu iłowego (1.15—1,25). Przy zamierzonem 
zacementowaniu rur na przestrzeni 600 m różni- 
ca tych ciśnień wynosi teoretycznie powyżej 30 
atmosfer, a praktycznie często dwa razy więcej, 
edyż dołączają się tu opory z powodu większej 
wiskozy cementu. Ponadto płyn cementowy jako 
cięższy i gęstszy podnosi ze sobą wszelkie na- 
potkane zasypy lub luźne części ścian otworu, 
powodując przez to dodatkowy wzrost ciśnienia. 
Z tych przyczyn winne być przedsięwzięte pew- 
ne środki ostrożności. W szybie winny znajdo- 
wać się zawsze dwie pompy płóczkowe, jedna 
z większemi cylindrami wodnemi, o wielkiej 
sprawności, półtora do dwóch metrów prze- 
strzennych na minutę, przy ciśnieniu 25—30 atm., 
druga z mniejszemi cylindrami wodnemi, zdolna 
do wytworzenia 70—80 atm. ciśnienia. W połą- 
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czeniu szeregowem z pierwszą pompą (compo- 
und) wińny one pracować przy ciśnieniu ponad 
100 atm. Połączenia między pompą a głowicą 
rur nie powinien stanowić wąż gumowo-parciany, 
lecz przewód, złożony z dwucalowych, grubo- 
ściennych rur i kolan. Przewodów powinno być 
conajmniej dwa, przyczem winny one być w ten 
sposób ułożone, aby w razie pęknięcia jednego, 
móc połączyć drugi z najmniejszą stratą czasu. 

9, Mieszanie cementu. 

Mieszanie cementu może się odbywać w dwo- 
jaki sposób. Mniejsze ilości cementu, t. j. 40 do 
60 beczek można mieszać w sposób, który po- 
dałem swego czasu w artykule p. t. „Zabijanie 
silnych gazów ciężką płóczką* %. Dla większych 
ilości cementu sposób ten jest nieodpowiedni, 
gdyż dokładne zmieszanie zabiera zbyt wiele 
czasu, a ponadto zawsze pozostaje w skrzyni 
wiele niezmieszanego cementu. Drugi sposób po- 
lega na zastosowaniu mieszaka „Haliburtona*, 
przedstawionego schematycznie na rys. 4. 

W skład mieszaka wchodzą: 1) dwie pompy, 
z tych jedna o dymenzji 1044 X 10, a druga 
10Xx 3X 10”, 2) właściwy mieszak z platformą 
oraz 3) zbiorniki na wodę, beczka lub skrzynia 
na zmieszany cement, i ewentualnie beczka na 
roztwór odczynnika chemicznego. 

Pompy cemetowe są również połączone w sze- 
reg, i tak połączone z szybem, żeby można było 
tłoczyć niemi także płyn iłowy, aż do wytło- 
czenia cementu poza rury, w razie gdyby za- 
wiodły pompy w szybie w czasie tłoczenia płynu 
iłowego. 

Sam mieszak (Rys. 4) jest bardzo prosty, a zbu- 
dowany jest na zasadzie smoczka. Pompa Nr. 1 
tłoczy czystą wodę pod ciśnieniem 15—20 atm., 
która silnym strumieniem wpada przez mały 
otwór wytryskowy (*/2” lub */s”) do trojaka 4”, 
ssąc cement wsypany z góry przez lej. W krót- 
kiei rurze mieszaka miesza się cement z wodą, 
wypływając do skrzyni lub beczki pod pompą 
Nr. 2, którato pompa ssie płyn cementowy i tło- 
czy go do otworu wiertniczego przez głowicę. 
W ten sposób jednocześnie miesza się cement 

lej mieszaka 

rurociag do otw wier(n. 

Goptfyw wod! L 
z pompy nel | mieszak U 

m RE — 
WNT EM ET) 

zbiornik na cemeni zmiesz 

RysS. 4. 

i tłoczy go do szybu, co oszczędza znaczną ilość 
pracy. Zmieszanie i przetłoczenie 150 beczek ce- 
mentu, przy dobrze zorganizowanej robocie za- 
biera 20 do 23 minuty czasu. 

W czasie mieszania cementu kontroluje się nie- 
ustannie gęstość względnie ciężar gatunkowy 

1) Patrz „Przemysł Naftowy zeszyt 12 i 13 z 1. 
1928. 
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mieszanki, starając się utrzymać ją jak najbliżej 
c. gat. 1.8, gdyż jest to gęstość najodpowiedniej- 
sza. Przy większej gęstości cement wiąże zbyt 
szybko i trudno go trzetłaczać, przy mniejszej 
zaś zbyt wolno twardnieje. Taki ciężar gatun- 
kowy odpowiada 140 litrom mieszanki z iednei 
beczki cementu. Przy wielkich różnicach w cię- 
żarze gatunkowym zacementowanoby rury wy- 
żej lub niżej aniżeli zamierzono. | 

Dawniej po cementowaniu zostawiano otwór 
wiertniczy w spokoju przez 4 tygodnie. Obecnie 
stosuje się odczynniki chemiczne, które wpły- 
wają na szybsze twardnienie cementu. Niestety 
wszystkie odczynniki przyśpieszają nietylko pro- 
ces twardnienia, ale i proces wiązania cementu, 
co powoduje często utkwienie znacznej części 
cementu w rurach skutkiem przedwczesnego 
związania. Dlatego też cementowanie przy sto- 
sowaniu odczynników chemicznych musi odby- 
wać isę szybciej i sprawniej, aniżeli bez nich. 
Najcześciej stosuje się roztwór soli lub roztwór 
chlorku wapnia. Ilość i jakość odczynnika che- 
micznego określa fabryka cementu. Przy cemen- 
towaniu wielkiemi ilościami cementu miesza się 
odczynnik z ostatnią */: częścią całej ilości ce- 
mentu. Stosowanie odczynników skraca czas cze- 
kania na stwardnienie cementu do 4 dni. 
. Lecz i ten okres czasu wydał się zbyt długi 
i w ostatnich czasach wchodzi w użycie specjal- 
ny cement glinowy (handlowa nazwa „aluminium 
cement'), wolno wiążący, natomiast bardzo szyb- 
ko twardniejący. Przy stosowaniu tego cementu 
podejmowano dalszą pracę wiertniczą już po 24 

Inż. Jan NATURSKI 
Kraków 
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godzinach od chwili wykończenia cemento- 
wania. 

Pisząc o cementowaniu nie można się po- 
wstrzymać od pewnej uwagi odnośnie do prak- 
tyk stosowanych u nas. Wszędzie na świecie 
przestrzega się zasady, że horyzont roponośny 
musi być odseparowany od wszelkich innych 
warstw, leżących zarówno powyżej jak i poniżej, 
ito w możliwie najciaśniejszych granicach, bez 
względu na to, czy warstwy te są wodonośne, 
czy nie. Dzieje się to dlatego, że celem wiercenia 
jest wydobycie ropy na powierzchnię, a nie umo- 
żliwienie jei przechodzenia do wyżej lub niżej 
leżących warstw. U nas jest inaczej. W głównem 
naszem zagłębiu naftowem, w większości otwo- 
rów zasada ta jest do tego stopnia lekceważona, 
że horyzont produktywny ma komunikację z wy- 
żej leżącemi warstwami na przestrzeni 300— 
400 m, poza wolnowiszącemi i niczem nie uszczel- 
nionemi rurami. Jest zupełnie naturalnem, że 
znaczna część produkcji idzie w takich warun- 
kach na marne skutkiem absorbcji ropy i gazu 
przez wyżej polożone porowate pokłady. Kon- 
serwacja ciśnienia złożowego w tych warunkach 
jest trudnem zadaniem, a odbudowa ciśnienia jest 
wręcz niemożliwa. Wszelkiego rodzaju „pac- 
ker'y' poza rurami są półśrodkiem, o którym 
nigdy nie wiadomo czy spełnia powierzone mu 
zadanie. 

Przy dążeniu do zmodernizowania sposobów 
wiercenia i produkcji, które się tak silnie u nas 
teraz objawia, należałoby i tej kwestji poświęcić 
trochę uwagi. | 

zapobieganie uszkodzeniu rur przy 
torpedowaniu 

Referat wygłoszony na IV. Zjeździe Naftowym we Lwowie, dnia 7 grudnia 1980 r. 
Dokończenie. 

Tak zwana przybitka sucha sporządzona z pias- 
ku rozrobionego z wodą, da się tylko wówczas 
uskutecznić, jeżeli z otworu nie wydobywają się 
silne gazy. Przybitka sucha ma także tę słabą 
stronę, że po wprowadzeniu jei do otworu trzeba 
czekać 12 — 16 godzin aby się dostatecznie osia- 
dła, gdyż o ile będzie w stanie luźnym, zostanie 
podobnie jak przybitka płynna wyrzucona w kie- 
runku otworu. Gdyby w trakcie wlewania takiej 
płynnej przybitki uszkodził się bądźto kabel, 
bądźteż nastąpiło jakieś rozluźnienie torpedy, tak 
że odstrzał nie nastąpiłby, to wydobycie torpedy 
w celu jej zniszczenia lub ponownego zużycia 
byłoby połączone z większemi trudnościami. Przy 
odpowiedniej głębokości oraz średnicy otworu 
można będzie zrównoważyć, a conajmniej znacz- 
nie zredukować działanie balistyczne gazów po- 
wybuchowych przez odpowiednie spiętrzenia 

przybitki płynnej, jak to wynika z poniżej poda- 
nego obliczenia. W tym wypadku zredukuje się 
również wstrząs oraz działanie erodujące na 
Ściany odrurowanego górotworu, a tem samem 
ilość urobku, który poruszająca się przybitka 
zdoła zabrać i wtłoczyć w rury, będzie mini- 
malna. W ten sposób po torpedowaniu będzie 
można bardzo szybko osiągnąć pierwotną głę- 
bokość szybu i podjąć natychmiast tłokowanie, 
co jest pierwszorzędnym warunkiem powodze- 
nia torpedowania. 

Tę dostateczną przybitkę można w przybliże- 
niu dla każdego poszczególnego torpedowania 
oznaczyć, znając pojemność 1 m bież. otworu, 
oraz ilość mającego się zastosować dynamitu. 

Dla poniżej podanego obliczenia przyjmiemy 
często stosowany typ torpedowania w Zagłębiu 
Borysławskiem przy średnicy otworu 6*, głębo- 
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kości szybu około 1.500 m oraz dynamitu w ilo- 
ści 200 kg. Rury wolnowiszące posiadają dymen- 
zię 6" (163/148). Średnica gołego (odrurowanego) 
otworu wyniesie w tym wypadku około 200 mm 
tak, że dla dalszego obliczenia przyjmiemy jako 
pojemność jednego m b. otworu 30 dem? (litrów). 
Jeżeli w dolnej części otworu umieścimy ładunek 
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dynamitowy o wadze 200 kg, to zajmie on w od- 
niesieniu do normalnej gęstości 1.54 przestrzeń 
odpowiadającą: 

200 x 130 litrów, czyli 0.13 m*. 
1.54 

Gazy powybuchowe, które w momencie eks- 
plozii wytworzą się w przestrzeni, którą zajmują 
cząsteczki dynamitu, zatem w przestrzeni 0.13 
m, będą miały prężność w przybliżeniu 9.700 
atmosier. 

Specyficzna energja albo siła materjału wybu- 
chowego wynosi F. 
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dla dynamitu 9700 kg/cm?. 

Rozprężenia się gazów powybuchowych nie 
należy przeliczać według prawa Boyle = Ma- 
riotte'a: 

Do Vo EDP .V 

lecz według formuły van der Waals'a: 

Po Vo F DP (V—aj 
przyczem da oznacza tak zwane „Kovolum* (Vo- 
lumenkorrektion). Jeżeli uwzględnimy, że gazy 
powybuchowe wobec stosunkowo dużej prze- 
strzeni, w jakiej się znajdują bezpośrednio po 
eksplozji, będą musiały się również szybko ozię- 
bić, to nie popełnimy błędu jeżeli wielkość przy- 
bitki, mającą zrównoważyć prężność gazów po- 
wybuchowych, które zajęły bezpośrednio po 
eksplozji już pewną pojemność w dolnej części 
otworu, oraz w górotworze, obliczymy według 
pojemności, jaką zajmą gazy powybuchowe przy 
ciśnieniu 760 mm He oraz temperaturze 15'C. 

Jeden kilogram dynamitu wytwarza 640 litrów 
zatem 0.64 m* gazów o prężności iednej atmo- 
sfery przy temperaturze 15 C. Jeżeli gazy po- 
wybuchowe zajmują w spodniej części otworu 
oraz w poszerzonym i rozluźnionym górotworze 
pewną przestrzeń, to pojemność tej przestrzeni 
pomnożona przez ciśnienie hydrostatyczne przy: 
bitki będzie się równać pojemności jaką zajmują 
gazy powybuchowe przy ciśnieniu 1 atmosfery 
oraz 15” ©, która to wielkość jest znaną i wynosi 
dla Ilkg dynamitu 0.64 m”. 

Oznaczając (Rys. 7). 
D — ilość dynamitu w kilogramach, 
0,64 D = poiemność gazów powybuchowycih 

powstałych w ilości D dynamitu przy 
ciśnieniu 760 mm Hg i 15*C, 

v = pojemność 1 m bież. odrurowanego 
otworu w m, 

h = wysokość na jaką została podniesiona 
przybitka w metrach, 

H,= wysokość (spiętrzenie) przybitki w me- 
trach, 

otrzymamy: 
H 

0,64. D=v.h. -—-- v.h 20 

EH — 0,64. D, 10 
P v.h 

jeżeli gazy powybuchowe miałyby się pomieścić 
tylko w dolnej części otworu. 

Jeżeli gazy pomieszczą się nietylko w dolnej 
części normalnego otworu, lecz również w szcze- 
linach oraz w poszerzonej części górotworu oka- 
lającego torpedę, wówczas 

0,64. D = (v.h+0) H p 

10 

przyczem o nazwiemy pojemność szczelin oraz 
poszerzenia otworu. 

0,64 . D. 10 H, = A v.h-+-o 
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Przyjmując otwór 6*, oraz ilość dynamitu 200 
ke oraz przyjmując, że gazy w pierwszym mo- 
mencie muszą się pomieścić głównie w otworze, 
otrzymamy: 

0,64 . 200. 10 1 
H,= -"G080.4 = 42666. 

H,.h = 42666 p 

(cyfrę 42666 nazwiemy k) 
H,.h =k 

przyjmując dla h różne wielkości otrzymamy 
wartości 7/7, to jest spiętrzenia przybitki: 

h == 10 H, == 4266 m 
h = 20 H, = 2138 m 
h == 50 H, = 854 m 
h == 100 I, = 426 m 

W rzeczywistości gazy powybuchowe rozprę- 
żalą się i to w znacznej mierze w rozszerzonym 
otworze, oraz w szczelinach górotworu, — wów. 
czas przybitka będzie odpowiadać wielkości: 

0,64. D. 1O 
H, == wi ZENONESSZE 

v.hR--o 
Drogą obserwacji można w pewnych warun- 

kach ustalić przy jak wielkiej przybitce, h bę- 
dzie się równać zeru, i jak wielką musi być wów- 
czas pojemność szczelin oraz poszerzenia góro- 
tworu o. Jeżeli przyjmiemy, że V.h równa się 
ZCTUu wÓwczaS: 

p, — 1280 O 

a SEE = H, 
Jeżeli przyjmiemy HH, = 1000 m, to wówczas 

(0 będzie Się równać k. 28 m? czyli będzie odpo- 
wiadać około 43 m bież. odrurowanego otworu. 
Podstawiając za Ii, wielkość otrzymamy: 

(I — h).h =k 
h—H.h-Lk=0 

ZI 
2 

EE „, HH Jeżeli wielkość 4 7 k przyjmiemy równe zeru, 
wówczas otrzymam ó v teoretyczną minimalną głę- 
bokość otworu, prz "SRA y której gazy powybuchowe 
zdołają SIę pomieścić w części otworu i nie wy- 
pchają całej przybitki na zewnątrz otworu. W na- 
szym wypadku H będzie się równać 

V4.k = 414 m, 
zatem 

H, = 207 m, oraz 
h == 207 m 

Jeżeli uwzględnimy również rozszerzenie gó- 
rotworu oraz pojemność szczelin według wzoru 

Ho — 0,64. D. 10 
- o.h--o 
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to wyrażając wielkość o iloczynem v. h. x otrzy- 
mamy 

H, — Q64.D.10 p v.h (1 + gy 

czyli w naszym wypadku 

1 1 H,— 4266 . -. „> 
h (H — h).(1- z) = 4266.h (II — hy. 

nazwijmy (7 + z) =a 
ah —a.H.h-—-k=0 

-- a H | a? H2 — 4ak 
ho= = —--- - ża 

Jeżeli w naszym wypadku gazy powybuchowe 
pomieszczą się w połowie w otworze, a w poło- 
wię w rozszerzonym górotworze oraz w SZzcze- 
linach, to wówczas 

2.H + [4H2—4a tk h = 4 
przyjmując 

4 HB —4 ak=0 otrzymamy H = 292 m. 

Wielkość rozszerzenia otworu oraz skruszenia 
i rozluźnienia („rozszczelinowania*) górotworu 
będzie zależną od właściwości tego górotworu, 
zatem jego wytrzymałości, struktury, uwarstwo- 
wienia i t. p., a również od wielkości ładunku 
dynamitowego. Jeżeli zastosujemy zbyt małą 
dawkę ładunku dynamitowego, to możemy nie 
osiągnąć żadnego skutku w kierunku rozluźnie- 
nia górotworu, zatem o będzie bardzo małe, 
a wskutek tego eksplozja ujawni się tylko w for- 
mie drugiej fazy, t. j. działania balistycznego ga- 
zów powybuchowych w kierunku otworu i rur. 

Mały ładunek dynamitowy nie stanowi zatem 
żadnej gwarancji uchronienia rur od uszkodze- 
nia, gdyż udar przybitki w kierunku rur może 
nastąpić nawet przy maiym ładunku, o ile ładu- 
nek ten nie zdołał rozluźnić górotworu, w któ- 
rem to rozluźnieniu gazy powybuchowe mogły- 
by znaleść swój upust. —Rzeczą pierwszorzęd- 
nej wagi będzie umieszczać ładunek w otworze 
w ten sposób, aby szczelność jego była duża, 
oraz aby dynamit możliwie dotykał górotworu, 
gdyż w tym wypadku ciśnienie na skałę jest 
większe, zatem i większe szanse rozluźnienia 
górotworu. 

Przy zastosowaniu wielkiej przybitki obser- 
wujemy następujące zjawisko: 

Bezpośrednio po eksplozji wylewa się dość 
gwałtownie część cieczy i następuje spokój trwa- 
jący kilka minut. Następnie odbywa się dość ła- 
godna erupcja cieczy pomieszaneji z gazami 
z czego wynika, że gazy powybuchowe mieszają 
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się z cieczą i nadają jei podobne ciśnienie jak 
gazy sprężone w złożu. 

Obserwując na górze erupcię cieczy możeiny 
ująć cyfrowo tak jej ilość jak i czas trwania, 
a tem samem możemy oznaczyć szybkość, z jaką 
przybitka poruszała się w otworze. Przy zasto- 
sowaniu dostatecznie wielkiej przybitki, która 
swem ciśnieniem hydrostatycznem oraz tarciem, 
jakie się wytwarza pomiędzy poruszającą się 
cieczą a górotworem lub rurami, zdoła zreduko- 
wać działanie balistyczne gazów powybucho- 
wych do minimum, będziemy mogli ograniczyć 
znacznie podciąganie rur ruchomych. W tym wy- 
padku rury nie zostaną też zapchane rumowis- 
kiem, przy powolnym bowiem ruchu płynu śŚcia- 
ny górotworu nie będą erodowane tak, jak to 
ma miejsce przy gwałtownem poruszaniu się 
przybitki. 

Utartym dotychczas zwyczajem podciąga się 
przy torpedowaniu rury kilkadziesiąt, a nawet 
10 m. Następnie ze względu na bezpieczeństwo 
kabla wlewa się przed zapuszczeniem torpedy 
przybitkę, i to w odniesieniu do ładunku dyna- 
mitowego nieodpowiednią. W międzyczasie bada 
się jeszcze kilkakrotnie czy wlewana przybitka 
nie spowodowała zasypu w miejscu odrurowa- 
nem. Często wlewa się część płynu przeznaczo- 
nego dla przybitki jeszcze przed podciągnięciem 
rur, tak, że od chwili włania przybitki do mo- 
mentu torpedowania upływa kilkanaście i wię- 
cei godzin. Ponieważ samo zapuszczenie torpedy 
trwa około 3 godzin, więc przybitka wlana na- 
wet tuż przed zapuszczeniem torpedy, wniknie 
w znacznej ilości w górotwór, a w otworze 
spiętrzy się zaledwie na 100—150 m. Pomijam 
już sam fakt, że wlewanie cieczy do otworu od- 
rurowanego na znacznej przestrzeni może łatwo 
spowodować rozluźnienie się ścian otworu, wsku- 
tek czego Średnica jego może się zmniejszyć. 
lub też otwór może w swej spodniej części ulec 
zamuleniu. Na Ścianach otworu mogą powstać 
występy, na których może torpeda się oprzeć, 
tak iż nie będzie mogła być doprowadzoną we 
właściwe miejsce. lorpeda porusza się w pły- 
nie znacznie wolniej jak w przestrzeni próżnej. 
i dlatego przy nierównomiernem jej popuszcza- 
niu może się łatwo w rurach zaklinować. lo też 
jest bezwzględnie wskazanem, aby najpierw jak 
najdokładniej wyczyścić otwór i torpedę za- 
puszczać do spodu w otworze próżnym, a przy- 
bitkę wlewać i to w bardzo szybkiem tempie do- 
piero po kompletnem przygotowaniu się do 
strzału. W ten sposób osiągniemy maksimum 
spiętrzenia przybitki w otworze. 

Ponieważ ciecz wlewana do otworu spada 
w dót z wielką szybkością i wirująco, przeto do 
torpedowania użyć trzeba kabla w dobrym sta- 
nie, wiążąc go z liną wyciągową starannie w od- 
stępach 10-metrowych. 

Jeśli przybitka ma naprawdę spełnić swoje za- 
danie t. z. unicestwić udar cieczy, gazów i rumo- 
wiska o spód rur, musi ona być bardzo duża. 

Na podstawie własnych spostrzeżeń jestem 
zdania, że iako dostateczną przybitkę można 
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przyjąć tę wartość, jaka wypadnie z przeliczenia 
wzoru: 

0,64. D. 10 
HH, -= —— a z R.v 

nie uwzględniając zupełnie rozszerzenia góro- 
tworu ani pojemności szczelin. 

Natomiast h należy przyjąć 40. i w tym wy- 
padku rur nie trzeba podciągać wyżej jak 10 m 
ponad górny koniec torpedy. Przy zastosowaniu 
takiej przybitki, tak rury, jak i odrurowany 
otwór będą czyste. 

Skoro otwór posiada średnicę 6”, a pojemność 
odrurowanego otworu 0.03 m*, przybitka wynie- 
sie 530 m na każde 100 kg dynamitu. Przy uży- 
ciu torpedy o wadze 200 kg dynamitu, należy 
wlać do otworu około 3 cysterny cieczy. 
Prawdopodobnie przy tak wielkiej przybitce 
wartość h będzie mniejszą, pomniejszy się ona 
mianowicie o pojemność o. 

Dla różnych dymensyj otworu przybitka 
według powyższego wzoru przy zastosowaniu 
100 kg dynamitu wyniesie jak w poniżej poda- 
nem zestawieniu: 

Porzyjęta po- Wysokość przy- 
Dymenzja jemność odru- bitki Hp w odnie- Ilość przy- 

sieniu do pojem- 
otworu rowanego ności odrurowane- Pitki w kg. 

otworu w m3 go otworu w m. 

9” 0.070 230 m 16.000 
231/216 

1 0.050 320 m 16.000 
197/181 

6” 0.030 5390 m 16.000 
163/148 

5” 0.025 640 m 16.000 
132/118 

Z podanego powyżej zestawienia widzimy, że 
w każdym poszczególnym wypadku ilość cieczy 
włlanei jako przybitka dla 100 kg dynamitu jest 
ta sama. 

Jeżeli otwór wiertniczy w samym spodzie jest 
znacznie rozszerzony i posiada kawerny (nb. 
wskutek poprzedniego torpedowania), to wle- 
wając ciecz nie uzyska się powyżei wyliczonej 
wysokości spiętrzenia przybitki /4,, co jednak 
nie szkodzi, gdyż gazy powybuchowe rozprężą 
się tak znacznie na dole, że ciśnienie ich zrówno- 
ważone zostanie znacznie mnieiszym słupem 
cieczy. 

Jeżeli np. takie rozszerzenie wynosi 2 m* to 
wówczas dla otworu 6” wielkość spiętrzenia 
przybitki wyniesie 

H, = 0,64 . 100 . 10 — 900 m 
2 + 40. 0,08 

W każdym jednak wypadku widzimy, że ilość 
wlanej przybitki pozostaje ta sama. 

W rzeczywistości gazy powybuchowe rozprę- 
żają się częściowo w szczelinach oraz w rozsze - 
rzeniu otworu powstałem wskutek torpedowania 
i to w stopniu zależnym od własności górotworu 
tak, że ilość przeznaczonej na przybitkę cieczy 
można cokolwiek zredukować. Jako normę, któ- 
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rej należałoby przestrzegać uważam 1.5 cysterny 
cieczy przy użyciu 100 kg dynamitu. Że względu 
na pożądaną szybkość napełniania, rurociąg, któ- 
rym przepływa przybitka do otworu, powinien 
mieć duży przekrój, najmniej 3”. Jeżeli góro- 
twór pochłania szybko wlewaną ciecz, to ilość 
wchłoniętą w czasie napełniania otworu należy 
wyrównać. 

Byłoby nader pouczające, gdyby kilka torpe- 
dowań odbyło się przy zupełnem napełnieniu 
otworu płynem aż do samego wierzchu, gdyż 
z ilości wyrzuconej w czasie eksplozji możnaby 
z dość wiclką Ścisłością ustalić pojemność roz- 
szerzonego górotworu oraz szczelin, a tem sa- 
mem możnaby ustalić minimum przybitki, która 
przy bardzo matem podciągnięciu rur, najwyżej 
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do 10 m ponad górny koniec torpedy, stanowić 
będzie dla nich bezwzględnie dostateczną 
ochronę. 

Jeżeli rzecz ta zostanie dostatecznie wyiaśnio- 
na i ujęta w Ścisłe cyfry, to można będzie raz na 
zawsze zaniechać zbytniego podciągania rur, 
ograniczając się do podniesienia ich najwyżej do 
10 m ponad górny koniec torpedy. W tym wy- 
padku będzie można bezpośrednio po torpedo- 
waniu przystąpić do ttokowania przybitki oraz 
ropy. 

Wskutek podjęcia natychmiastowego ruchu 
w otworze możliwość powrotnego zcementowa- 
nia się rozluźnionego górotworu będzie mała. 
a tem sainem uzyskamy iak największe szanse 
wzmożenia produkcii. 

DZIAŁ GOSPODARCZY 

Sytuacja w przemyśle rafineryjnym w lipcu 1931 r. 
Na podstawie prowizorycznych danych Mini- 

sterstwa Przemysłu i Handlu za miesiąc lipiec 
przedstawiały się ogólne obroty i wytwórczość 
polskich rafineryj jak następująco: 

Przeróbka ropy. 

Łaczna przeróbka ropy wynosiła w iniesiąCcu 
sprawozdawczym 52.643 tonn, co w porównaniu 
z ostatecznemi cyframi za czerwiec daje wzrost 
415 t. t. j. mniej aniżeli 1%. Przeróbka ropy 
zsyndykalizowanych rafineryj utrzymała się na 
poziomie czerwcowym, natomiast małe, niezrze- 
szone rafinerje, podwyżźszyły Swolą przeróbkę 
w lipcu o ca. 12%. Jestto dosyć charakterys- 
tyczny objaw, który łączyć należy że zmianami 
na rynku ropnym w czerwcu. Zniżka ceny ropy, 
przeprowadzona w czerwcu dla częściowego 
zrównoważenia strat dużych rafineryj eksportu- 
iących, przekształciła sie na Źródło powiększo- 
nych zysków dla małych rafineryj, dając im moż- 
ność zwiększenia utargu i zdobycia dla siebie 
większego udziału na rynku krajowym. 

Ekspedycie na spożycie krajowe. 

Ekspedycje produktów na Spożycie krajowe 
powiększyły się w miesiącu sprawozdawczym 
ogółem o 5.296 tonn t. j. o 23%. Powodem tego 
jest ożywienie sczonowe, powtarzające się co 
roku. Szczegółowe cyfry kształtowania ekspe- 
dycii poszcególnych produktów zawarte sa 
w następującej tabeli: | 

Produkt Lipiec 1931 Lipiec 1930 Wskaźnik 
w tonnaci Lipiec 1930 — 100 

benzyna 8.585 9.304 92 
Nafta 6.446 6.747 96 
Oleje pędne 4.789 4.979 94 
Oleje smarowe 3.887 4.114 95 
Parafina 598 589 101 
Inne produkty 3.932 2.685 146 

Razem 28.237 28.418 Średnio 99 

Z powyższych cyfr wynika, że w stosunku do 
lipca ub. r., ekspedycie względnie spożycie pro- 
duktów standardowych — za wyjątkiem parafiny 
były 04 — 8% w bieżącym roku mniejsze, aniżeli 
<v ubiegtym. Spożycie parafiny utrzymało się na 
tym samym poziomie, natomiast wzrosły ekspe- 
dycie pozostałości, a w szczególności asfaltu, 
w związku z ożywieniem się budownictwa dro- 
gOowego. 

Według szczegółowych obliczeń, które Syn- 
dykat przeprowadzii, obniżyło się spożycie kra- 
jowe względnie ekspedycie o 22.500 tonn t. i. 
o 11.2%. Przy ogólnym spadku spożycia krajo- 
wego, obesłanie rynku przez poszczególne grupy 
rafineryj nie było równomierne. Podczas gdy ra- 
finerje kontrolowane przez Syndykat wysłały 
w okresie 7-miu miesięcy cca. 26.000 tonn pro- 
duktów mniej aniżeli w analogicznym czasokre- 
sie roku ubiegtego, małe niezsyndykalizowane 
rafinerje powiększyły swoje ekspedycje o prze- 
szło 3.000 tonn, a to dzięki szczególnie dogodnym 
warunkom kalkulacyjnym, jakie dla nich zaist- 
niały w okresie zniżki ceny ropy. 

Eksport. 

W miesiącu sprawozdawczym wywieziono 
ogółem 20.357 tonn produktów t. j. o przeszło 
2.500 tonn więcej aniżeli w miesiącu czerwcu 
r. b. Wzmożony wywóz w miesiącu Sprawoz- 
dawczym stoi w łączności z normalnem kształ- 
towaniem się odbioru kontyngentów umownych 
przez czeskie rafinerje, oraz w związku z więk- 
szemi sprzedażami likwidacyjnemi zrzeszonych 
rafineryi spowodowanemi wzrostem zapasów. 
W porównaniu z rokiem ubiegłym kształtowały 
się sprzedaże względnie ekspedycie eksportowe 
poszcególnych produktów naftowych jak na- 
stępuje: 
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Produkt Lipice 1931 Lipiec 19350 Wskaźnik 
w tonnach Lipiec 1930 — 100 

Benzyna 8.892 4.272 238 
Nafta 2.300 3.851 60 
Oleje pędne 4.740 2.048 160 
Oleje smarowe 1.625 3.811 42 
Parafina 1.251 1.294 97 
Inne produkty 1.549 1.118 139 

Razem 20.357 17.354 śred. 117 

Podobnie jak przez cały czas istnienia Syn- 
dykatu, tak też w miesiącu sprawozdawczym 
eksportowały jedynie rafinerie zrzeszone w Syt- 
dykacie. 

Zapasy. 

Pomimo zwiększonych ekspedycyj zapasy pro- 
duktów w rafineriach powiększyły się nieznacz- 
nie z końcem miesiąca sprawozdawczego. Fluk- 
tuacia zapasów w porównaniu z początkiem roku 
i z końcem lipca ub. r. uwydatniona jest w niżej 
podanej tabeli: 

Produkt Zapasy w tonnach 
31. VII. 1930 "1. I. 1931 31. VII. 1931 

Benzyna 26.528 34.932 32.979 
Nafta 30.825 20.739 42.418 
Oleje pędne 17.225 12.171 22.933 
Oleje samrowe 36.380 32.714 42.173 
Parafina 6.013 4.286 6.134 
Inne produkty 905.645 110.193 100.096 

Razem 212.616 215.035 246.193 
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Charakterystycznem jest, że u końca Sezonu 
benzynowego posiadają rafinerjie zapas tylko 
o ca. 2.000 tonn mniejszy aniżeli na dzień 1-go 
stycznia b. r. Zapasy olejów smarowych w dal- 
szym ciągu wzrosły w stosunku do końca czerwca 
tworząc zapory w poszczególnych rafinerjach. 

Wytwórczość — Stosunek zbytu krajowego — 
Eksport — Stosunek zbytu do wytwórczości. 

Według wymienionych cyfr statystycznych, 
ogólna kalkulacja rentowności przemysiu nafto- 
wego względnie rafineryjnego za okres spra- 
wozdawczy da się ustalić w następujący sposób: 

48.007 tonn 
3.200 tonn 

Ogólna produkcja rafineryj wynosiła 
Produkcja gazoliny cca. 

Razem 51.207 tonn 

Zbyt w kraju wynosił 28.237 tonn 
Zbyt w eksporcie wynosił 20.357 tonn 48.594 tonn 

Ogólny zbyt produktów wynosił około 95% 
wytwórczości, przyczem ekspedycje krajowe 
wynosiły 55% wytwórczości, co wskazywałoby 
na pewną poprawę sytuacji jednak tylko ilu- 
zoryczną, jeśli chodzi o ogół rafineryj. 

W okresie pierwszych 7-miu miesięcy bieżą- 
cego roku, ogólne ekspedycje krajowe wynosiły 
54% wytwórczości rafineryj i gazoliniarń, zaś 
ekspedycje wielkich rafineryi eksportujących 
wynosiły tylko 48% wytwórczości. 

Obecna sytuacja naftowa 

A) Rynek krajowy. 

Zaostrzona sytuacja rynkowa ostatnich mie- 
sięcy nie doznała niestety w miesiącu ostatnim 
zasadniczej poprawy. Przyjmując za podstawę 
obliczeń ekspedycje rafineryj za okres 7 mie- 
sięcy br. w porównaniu z tym samym okresem 
roku ubiegłego, stwierdzić można, że spadek kon- 
sumcii utrzymuje się na tej samej wysokości. 
Mamy tu na myśli ogólny spadek konsumcji Spo- 
wodowany mniejszą chłonnością rynku, wywo- 
łaną obecną sytuacją gospodarczą. 

Pogorszenie się stosunków w zbycie odczuły 
w pierwszym rzędzie wielkie rafinerie ponosząc 
cały ciężar redukcii spożycia; działalność kon- 
kurencyjna rafinerji niezrzeszonych w miesiącu 
Sprawozdawczym w dalszym ciągu przybrała na 
sile. 

Fkspansja małych rafineryi szła w kierunku 
zawładnięcia odbiorcami hurtownymi, którzy 
dotąd pokrywali swoje zapotrzebowania w Syn- 
dykacie. Rafinerie zrzeszone stanęły wobec wy- 
łaniającego się problemu, dostosowania obowią- 
zujących cen do poziomu konkurencji, która poz- 
bawiona przez to przewagi wypływającej z ko- 

rzystniejszej kalkulacji, straciłaby dużo ze swej 
aktywności. Problem walki cennikowej stoi jed- 
nak w łączności z problemem surowca i dlatego 
trudno jest jeszcze zdecydować się na akcję wy- 
magająca dużych ofiar. 

Do chwili zrealizowania powyższego projektu 
rafinerje zrzeszone podtrzymują swój stan po- 
siadania na rynku krajowym przy pomocy kon- 
kurencji jakościowej oraz sprawniejszej techniki 
sprzedaży. 

Przechodząc do omawiania poszczególnych 
rroduktów nadmienić należy co następuje: 

Nafta. 

Rozpoczęty już w poprzednim miesiącu sezon 
naftowy wykazał w miesiącu sprawozdawczym 
dalsze ożywienie. Zbyt nafty regulowany był 
przez Syndykat oraz organizacje sprzedażne firm 
przy zmniejszonem spożyciu, jakie ujawnia się 
w obecnym stanie gospodarczym kraju. 

Benzyna. 

Mimo pełnego sezonu letniego spożycie ben- 
zyny nie doznało spodziewanego ożywienia 
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z powodu niezinienionej sytuacji gospodarczej 
oraz w związku z obciążeniem lokomocji auto- 
busowej podatkiem drogowym. 

Zbyt benzyny walczył w miesiącu Sprawo- 
zdawczym w dalszym ciągu z producentami za- 
stępczemi, jak benzol i spirytus. Niezależnie 
od tego działalność matych rafineryj zcieśniała 
w dalszyin ciągu zbyt benzyny z rafineryj zrze- 
szonych. 

Oleie pęune i smarowe. 
Żbyt olejów pędnych Oraz smarowych po- 

zostaje w okresie sprawozdawczym w ścisłym 
związku z ogólną koniukturą gospodarczą, tak 
w przemyśle jakoteż w rolnictwie, przeto nie 
można było liczyć na większe ożywienie w han- 
dlu temi produktami, a wszelkie objawy poprawy 
ujawnione na poszczególnych rynkach, maia 
charakter sporadyczny. | 

Konkurencja małych rafineryj w oleju gazo- 
wyn nie wpływa na zbyt tego produktu przez 
rafineric zrzeszone w takiej mierze jak przy 
nafcie i benzynie z powodu niemożliwości wpro- 
wadzenia na rynek towaru równowartościowego. 

Parafina. 

ka ryku parafinowym panowaia sytuacja na- 
ogói bardziej zadowalająca niżeli w innych pro- 
duktach. 

Konsumicia krajowa utrzymuje się mniejwię- 
cej] na tej samej wysokości co w roku ubiegłym, 
przyczem zauważyć się daje pewne przesunięcie 
MY kierunku zwiększonego zapotrzebowania *na 
parafinę w przemyśle chemicznym, przy równo- 
czesnem nieznacznem zmniejszeniu się spoży- 
cia parafiny w przemyśle świeczkarskim. 

inne produkty. 

Z innych produktów tylko zbyt asfaltu doznał 
pewnej poprawy na skutek sezonowych robót 
drogowych, specjalnie na terenie samorządów. 

B) Rynek eksportowy. 

Cała uwaga światowego przemysłu nafto- 
wego — w większym aniżeli dotychczas stopniu 
skierowana jest na wydarzenia w Ameryce. 
Pomimo wysiłku porozumień zawartych pomię- 
dzy największemi koncernami amerykańskiemi 
produkcja ropy w Stanach Zjednoczonych nie 
tylko że nie została obniżona, ale z powodu go- 
rączkowych wierceń małych przedsiębiorstw 
w [Texas i Oklahoma wykazywała tendencję 
do wzrostu. W ślad zatem ceny ropy spadały 
z dnia na dzień. W tej sytuacji gubernator stanu 
Oklahoma, Murray, ogłosił w rządzonym przez 
siebie stanie z początkiem sierpnia stan wojenny, 
nakazując równocześnie zamknięcie kopalń aż do 
czasu podniesienia się ceny ropy ponad 1 $ za 
baryłkę. To drastyczne zarządzenie, noszące 
wszelkie cechy gwałtu zostało przez niejednego 
producenta przyjęte z ulgą, gdyż wyścig pro- 
dukcyjny na nowo odkrytych polach powodował 
u starych producentów straty dockodzące do 70 
00 ct. na 1 baryłce ropy. 
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W ślady gubernatora Oklahomy poszedł 
wkrótce gubernator stanu lexas, gdzie stosunki 
produkcji były ieszcze bardziej chaotyczne. 

Powyższe zarządzenia, które będą jeszcze 
przedmiotem obrad ciał ustawodawczych, na ra- 
zie wstrzymaty spadek cen, ropy. lFodobno zgio- 
siło się do gubernatora Oklahomy kilku towa- 
rzystw, chcących płacić za ropę z zamkniętych 
kopalń cenę powyżej 1 $. Również ceny ropy 
w Texas podniosły się o 18 do 30 ct. na ba- 
ryłce do wysokości 0.70 $. 

Jeżeli się zważy, że porozumienie koncernów 
co do ograniczenia importu ropy wenezuelskiej 
do Stanów Zjednoczonych jest dotrzymywane, 
i że zapasy benzyny w rafineriach zmniejszyły 
się w stosunku do najwyższego stanu b. r.0o 27% 
odnosi się wrażenie, że przemysł naftowy wciio- 
dzi powoli w stan popray. 

Zwiastunem odprężenia sytuacji jest poprawa 
kursów papierów naftowych na giełdach ame- 
rykańskich z koficem sierpnia oraz podniesienie 
oficialnych notowań produktów. 

Siły działające i ścierające się na rynkach eu- 
ropejskich uniezależniiy się jednak od stosunków 
amerykańskich, trudniej tu bowiem skoordyno- 
wać operacje sowietów i rafineryi rumuńskich 
z dzia'alnością przedsiębiorstw amerykańskich 
i brytyjsko - liolenderskich. Awizowane zwyżki 
cen eksportowych anierykańskich spowodowały 
zwyżkę oficjalnych notowań rumuńskich, lecz 
ze względu na poważne skturczenie się prawie 
wszystkich rynków wzgl. spożycia produktów 
naftowych, rzeczywiste transakcie odbywają się 
po cenach znacznie niższych od oficjalnych. I)o 
poprawy stosunków rynkowych w krajach euro- 
pejiskich jest jeszcze bardzo daleko. 

Poniżej podajemy oficialne notowania amery- 
kańskie, rumuńskie i polskie z końcem sierpnia 
1931 r.: 

Notowania cen eksportowych amerykańskich tob Guli 
w dolarach za 100 kg. 

Benzyna motorowa 740) 1.08 
Naita rafinowana 0.97 
Olej gazowy 0.61 
Parafina 50/52 6.38 (fas New 

York) 

W powyższych notowaniach nie uwzględniono 
jeszcze zwyżek notowanych w ostatnich dniach 
sierpnia. 

Notowania rafineryj rumurńskich fob Constanza 
w dolarach za 100 kg. 

Benzyna lekka do 730 1.63 
Benzyna Średnia do 740 1.35 
Benzyna ciężka do 770 0.90 
Nafta 0.54 
Olei gazowy 0.44 
Mazut opałowy 0.34—0.40 

Notowania eksportowe polskich rafineryi 
loco Piotrowice w dolarach za 100 kz. 

lienzyna surowa 730 1.97 
benzyna lakowa 1.80 
Nafta dystylowana 0.97 
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Olej gazowy 0.70 
Olej wrzecion. rafinowany 1.05 
Olej maszyn. rafin. 3-—4/50 1.80 

» „ » 4—5/50 2.00 
+ » „ 6—7/50 2.20 

Parafina 50/52 7.25 cif. porty 
europeiskie 

Asfalt borysławski 

luzem 60/120 0.70 
w bębnach 60/120 0.95 

Asfalt bezparafinowy netto 2.15—2.25 

Koks z zawarością popiołu 
do 1% 1.10 
powyżej 1% 0.50—0.60 

PŁACE ROBOTNICZE W PRZEM. NAFT. 
Płace robotnicze na miesiąc wrzesień 1931 r. zostały 

w myśl umowy z dnia 5 marca b. r., w stosunku do 
płac w poprzednim miesiącu obniżone o 7,186%. 

Poszczególne płace przedstawiają się następująco: 

Płace dniówkowe: 

Borysław Krosno Bitków 
I. kat. 7.33 Z!. 1.15 ZI. 7.15 Zł. 

II. kat. 5.77 ,, 5.48 ,, 5.48 ,, 
JIT. kat. 3.99 ,, 3.69 ,, 3.32 ,, 
IV. kat. 2.33 ,, 2.06 ,. 2.06 ,, 

Dodatek dla wiertaczy za odpowiedzialność: 
Borysław I. kl. 1.21 Zł. — II kl. 0.61 Zł. dziennie. 

Stróże i furmani za 12 godzin pracy pobierają płace 
II. kategorii. 

Ryczałty miesięczne dla wszystkich Zagłębi: 
I. kat. 32.15 Zł. . III. kat. 18.53 Zł. 

II. kat. 19.31 ,, IV. kat. 6.90 ,, 
Stróże i furmani za 12 godzin pracy pobierają ry- 

czałt III. kat. 

Dodatki w rafinerjach: 
Dodatek dla III. kat. palaczy dystylacyjnych, czyści- 

cieli pras i kotłów ustala się na Zł. 0,76 na dniówkę. 
Dodatek dla robotnic IV. kategorii w Świeczkar- 

niach, rozlewniach parafiny i laboratoriach ustala się 
na ZŁ 0.51 na dniówkę. 

Relutum węglowe: 
Wysokość relutum węglowego ustala się za 100 kg 

dla Zagłębi: 
Borysław — Bitków ZŁ. 1.— 
Krosno — Dziedzice Zł. 5.60 

Relutum naftowe: 
Relutum naftowe ustala się na Zł. 0.52 za 1 kg. 

CENA GAZU ZIEMNEGO. 

Dla Zagłębia Borysław — Tustanowice za mie- 
siąc sierpień 1931 r. ustalona została przez Izbę 
Przemysłowo - Fandlową we Lwowie w poro- 
zumieniu z Krajowem Towarzystwem Naftowem, 
cena gazu na 

4.74 groszy za 1 m>. 
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Zaznaczyć należy, że powyższe ceny ekspor- 
towe odnoszą się przeważnie do transakcji z ra- 
finerjami czeskiemi, i są wyższe od cen uzyska- 
nych przy transakcjach w innych krajach. 

Rynek parafinowy: amerykański nie wykazuje 
większego ożywienia pomimo obniżenia się za- 
pasów w rafinerjach. Przeciwnie ceny łusek są 
na najniższym poziomie od szeregu lat. Euro- 
pejskie rynki znamionuje spokói. Odbiorcy po- 
krywają tylko bieżące zapotrzebowanie po ce- 
nach niezmienionych, równocześnie pojawia się 
na rynku parafina rosyjska, którą się sprzedaje 
po cenach o 20 do 40 centów niżei cen polskich 
i amerykańskich; tem samem rozpoczyna się 
w tym produkcie nieznana dotychczas dokuczli- 
wa konkurencja sowiecka. 

Przy obliczaniu ceny gazu przypadające na 
udział brutto, odliczają kopalnie z powyższej ce- 
nyń koszty zabierania gazu z kopalń, t. j. koszty 
tłoczenia i t. p. 

CENY ROPY NAFTOWEJ. 

Ceny ustalone dla ropy, przypadającei na 
udziały brutto, na miesiąc sierpień 1931 r. (za 
l wagon A 10.000 kg): 

Marka Cena 

Kryg Czarna Zł. 1.405,— 
Rymanów „ 1.525— 
Krosno parafinowa, Krościenko parafin., 

Równe-Rogi parafin. „ 1.545 — 
kopienka ad Dukla „ 1.575— 
Borysław, Orów, Popiele, Wierzchnia 

Mraźnica, Rypne, Słoboda Kungurska, 
Kosmacz, (Opaka, Strzelbice, MKaijskie, 
Szymbark, Łodyna, Hołowiecko, Zmien- 
nica - Turzepole, Wulka, Węgłlówka, 
Równe - Rogi, bezparafin, Wańkowa, 
Lipinki, Libusza, Zagórz, Białkówka - 
Winnica „ 1.606.— 

Paszowa, Kryg zielona, Krościenko, bez- 
parafin., Dobrucowa, Lubatówka, Mę- 
cinka parafin. „ 1.645—— 

Krosno bezparafin., Iwonicz, Klimkówka ,, 1.695.— 
Harklowa „ 1./45— 
Mokre „ 1.765— 
Maidan - Rosulna „ 1.794,— 
Urycz - Pereprostyna „„, 1.844.— 
Schodnica, Stara Wieś (ciemna) „ 1.994.— 
Bitków (Franco Polonaise) „ 2.008.— 
Bitków (St. Nobel) „ 2.087.— 
Męcina Wielka, Męcinka „ 2.173.— 
Grabownica - Humniska „ 2.193.— 
Bitków (loco Dąbrowa), Pasieczna „ 2.230.— 
Toroszówka „ 2.243— 
Potok „ 2.250.— 
Klęczany „ 2.492.— 
Stara Wieś (biała) „ 2.692,— 
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PRZEGLĄD STATYSTYCZNY 

Przemysł kopalniany w lipcu 1931 r. 
(Sprawozdanie Izby Pracodawców w Borysławiu). 

I. Ropa. 

W lipcu 1931 r. wydobyto ogółem w Polsce 
5.425 cyst. ropy naftowej, czyli o 158 cyst. wię- 
cej aniżeli w miesiącu poprzednim. W szczegól- 
ności wydobyto w lipcu z kopalń okręgu gór- 
niczego: 

Drohobycz 4.203 cyst. (--131 cyst.) 
Jasło 816 „ (+ 16 , ) 
Stanisławów 406 „ Grat , ) 

Razem wszystkie 
okręgi 5.425cyst. (+ 158 cyst.) 

Po odliczeniu od wydobycia brutto ropy użytej 
w lipcu na opał (9 cyst.) j zanieczyszczenia (144 
cyst.) pozostaje produkcja czysta (netto) 5.272 
cyst. | 

Ilość ropy odtioczoncj przez przedsiębiorstwa 
naftowo - wiertnicze do Towarzystw magazy- 
nowo - tioczniowych i ekspedjowanej beczkami 
lub beczkowozami z kopalń, nie posiadających 
połączeń rurociągowych, wynosiła w lipcu 1931 r. 

5.203 cyst. (-|- 246 cyst.) 

Z tej ilości na okręg Drohobycz przypada 3.992 
cyvst., na okręg Jasło 814 cyst. i na okręg Stani- 
sławów 397 cyst. 

Zapasy ropy w Polsce z końcem lipca 1931 r. 
w zbiornikach na kopalniach iw magazynach To- 
warzystw tioczniowych wynosiły ogółem 2.342 
cvst. £. i. o 85 cyst. mniej aniżeli w czerwcu b. r. 

Okręg górniczy Drohobycz. 

_ Wydobycie ropy z kopalń tego okręgu wyno- 
siło w lipcu 1931 r. 4.203 cyst. a w szczególności: 

w Borysławiu 825 cyst. (+ 28 cyst.) 
w Tustanowicach 1367 „ (+50 , ) 
w Mrażnicy 1211 „, (+ 23 ,, ) 
Razem w rejonie 

Borysław 3403 cyst. (+101 cyst.) 
Inne gminy poza 

rej. Borysław. 800 „ (+30 , ) 

Ogółem 4203 cyst. (--131 cyst.) 

Przeciętna dzienna produkcja kopalń naftowych 
okręgu drohobyckiego wynosiła w lipcu 135,6 
cyst. a więc była o 0,1 cyst. mniejsza aniżeli 
w poprzednim miesiącu. 

Po odliczeniu od wydobycia brutto 138 cyst. 
zużytych na opał i zanieczyszczenia, otrzymamy 
4.065 cyst. (+ 126 cyst.) ropy czystej, pozosta- 
Jącej w drohobyckim okręgu na przeróbkę. 

W lipcu oddano ogółem w drohobyckim okrę- 
gu 3.002 cyst. ropy a w szczególności: 

odtioczono do Tow. 
Magaz. Tłoczn. 3.034 cyst. 
ekspedjowano beczkami, 
beczkowozami i t. p. 58 ,, 

Razem 3.092 cyst. 

W miesiącu sprawozdawczym ekspedjowano 
w drohobyckim okręgu do rafineryj koleją i ru- 
rociągami 4.147 cyst. ropy a w szczególności: 

ropy marki borysławskiej 3.406 cyst. 
„.marck specjalnych 141 ,, 

Razem 4.147 cyst. 

Widzimy zatem, że ilość ropy dostarczonej ra- 
finerjom w lipcu br. była o 82 cyst. większa od 
uzyskanej w tym miesiącu produkcji czystej. 

Z końcem lipca 1931 r. było w drohobyckim 
okręgu 1.618 cyst. ropy w zapasie a to: w zbior- 
nikach kopalnianych 597 cyst. w zbiornikach To- 
warzystw magazynowo -tłoczniowych 1.021 
cyst. 

Wielkie koncerny naftowe w. drohobyckim 
okręgu odtłoczyły w lipcu 2.983 cyst. ropy t. i. 
74,7% ogólnej produkcji odtłoczonej w tym 
okręgu. 

Produkcja odtłoczona przez wielkie firmy w miesiącu 
czerwcu 1931 r. 

Rejon Kopalnie poza 
Bienia borysław. 'Borysławiem Razem 

Premier 654 cyst. 169 cyst. 823 CcySt. 
Fanto 273 ,, — 273 ,, 
Karpaty 217 ,, 142 ,, 359 ,, 
Nafta 253 ,, — 253 ,, 

Razem 
„Małopolska 1397cyst. 3llcyst 1.708 cyst. 

Galicja 287 ,, 71 ,, 364 ,, 
Limanowa 414 ,, 26 ,, 440 ,, 
St. Nobel 275 ,, 15 ,, 290 ,, 
„Gazy Schodnica — 181 ,, 181 ,, 

Razem wielkie 
koncerny 2.373 cyst. 6l0cyst. 2.983 cyst. 

Inne firmy 818 ,, 191 ,, 1009 ,, 

Ogółem 3.101 cyst. 801 cyst. 3.992 cyst. 

Okręgzórniczy Jasło. 

W jasielskim okręgu wydobyto w lipcu 1931 r. 
816 cyst. a więc o 16 cyst. więcej aniżeli w mie- 
siącu poprzednim. 
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Zużycie na opał i zanieczyszczenie wynosiły 
w lipcu 7 cyst. zatem pozostawało produkcji 
czystej 800 cyst. 

Ilość ropy odtłoczonej w miesiącu Sprawozż- 
dawczym wynosiła 814 cyst. 

W zapasie pozostawało w dniu 31 lipca 1931 r. 
z biornikach na kopalniach 176 cyst., zaś w [owa- 
rzystwach magazynowo -tioczniowych 255 cyst., 
czyli ogółem 431 cyst. ropy (— 10 cyst.). 

Przeciętna dzienna produkcja w okręgu ja- 
sielskim wynosiła w lipcu 26,4 cyst. 

Okręg zórniczy Stanisiawów. 

Wydobycie ropy naftowej z kopalń tego okręgu 
wynosiło w lipcu 1931 r. 406 cyst. co w porów- 
naniu z czerwcem stanowi zwyżkę 11 cyst. 

Ponieważ na zanieczyszczenie i na opał odpada 
w lipcu 7 cyst. pozostaje z wydobycia brutto 
399 cyst. (-- 10 cyst.). 

W zapasie pozostawało w dniu 31 lipca 1931 r. 
ogółem 293 cyst. ropy (+ lcyst.), a to: w zbior- 
nikach na kopalniach 86 cyst. i w zbiornikach To- 
warzystw magazynowo - tłoczniowych 207 
cyst. 

Ilość ropy oddanei na przeróbkę wynosiła 
307 cyst. 

Przeciętna dzienna produkcia wynosiła 13,1 
cyst. 

Produkcia odtłoczona przez wielkie koncerny uattowe 
w okręgach Jasło i Stanisławów w czerwcu 1931 r. 

Firma Jasło Stanisławów Razem 

Małopolska 300 cyst. 163 cyst. 463 cyst. 
Galicja 48 ,, — 48 ,, 
Limanowa — » — w — 
St. Nobel — 40 ,, 40 ,, 
Comp. Franco Pol. — ,, 65 ,, 65 ,, 

Razem 348 cyst. 268 cyst. 616 cyst. 
Różne inne firmy 466 ,, 129 ,, 505 ,, 

Ogółem 814 cysi. 397 cyst. (1.2llcyst. 

Cena ropy wedle notowań flow. „„retrolea* 
wynosiła w lipcu 1031 r. Zł. 1.636.— — $ 181.83. — 

Il. Gaz ziemny. 

llość gazu ziemnego wydobyto w Polsce 
w ciągu lipca 1931 r. wynosiła ogółem 

35,905.659 m* (--672.574 m *) 
a w szczególności: w okręgu drohobyckin wy- 
dobyto 25,477.282 m w okręgu _ jasielskim 
6,556.084 m i w okręgu . stanisławowskim 
3,072.293 m*. 

Wydobycie gazu ziemnego w okręgu drohobyckim 
w miesiącu czerwcu 1931 r. 

Borysław 3,858.921 m$ 
Tustanowice 6,845.879 ,, 
Mrażnica 1,213.726 ,, 

Razem 17,918.526 m? 

Daszawa 5,255.810 ,, 
Gelsendorf 844.882 ,, 
Inne gminy 1,458.064 ,, 

Ogółem 25,477.282 m* 

Wielkie firmy naitowe wydobyły ze swoich 
kopalń ogółem 23,526.286m* gazu (65%) a 
w szczególności: w okr. Drohobycz 16,066.934 m* 
w okręgu Jasło 3,557.608 m* i w okręgu Stani- 
sławów 3,001.744 m*. 

Il. Gazolina. ja 

Z ogólnej ilości wydobytego gazu w lipcu 1931 
r. w Polsce przerobiono 655% na sgazolinę. 
W okręgu drohobyckim przerobiono 19,755.859 
m, w okręgu jasielskim 673.200m* i w okręgu 
stanisławowskim 3,097.008 m* i w okręgu sta- 
nisławow. 3,097.098 m*, czyli ogółem 23,526.157 m”. 

Czynnych fabryk gazoliny było w reionie bo- 
rysławskim 14, w Drohobyczu I, w Schodnicy 2, 
w Rypnem 1, w Bitkowie 2, w Grabownicy I, 
w Równem I, czyli razem 22. 

Ogółem wytworzono w miesiącu lipcu 1931 r. 

331 cyst. gazoliny. 

czyli w porównaniu z miesiącem czerwcem b. r. 
o 1l cyst. więcei. 

Wytwórczość gazoliny w poszczególnych firmach - 
w lipcu 1931 r. 

Premier 434.150 kg. 
Syndykat Nafta - Karpaty 304.350 ., 
Fanto 232.100 ,, 
„Alfa Rypne 133.500 ,, 
Małopolska Bitków 281.180 ,, 
Małopolska Równe 79.730 ,, 

Razem „Małopolska 1,555.010 ke 

Galicja Borysław 286.100 ,, 
Galicja Drohobycz 141.104 ,, 
Galicja Grabownica 44.814 ,, g 
Gazolina 412.565 ,, ę 
Limanowa 266.938 ,, 
Standard Nobel 232.170 ,, 
„Gazy ziemne Schodnica 110.233 ,, 
Polskie Zakłady Gazolinowe 148.645 ,, „R 
Gmina Chrześcijańska 49.992 ,, 
Inż. Skoczyński 40.520 ,, 
Kop. „Pasieczki' 14.600 ,, 

Razem 3,312.291 kg. 

Ilość robotników zatrudnionych we fabrykach 
gazoliny wynosiła w okresie sprawozdawczym 
2/6, urzędników 33. 

W lipcu dostarczono krajowym rafineriom 
3,387.501 kg gazoliny. 

Wywozu gazoliny ze granicę nie było. „ 
Cena gazoliny w miesiącu sprawozdawczym 

wynosiła $ 660.— za 1 cyst. (10.000 kg.). 
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Wydobycie gazu ziemnego w wielkich firmach naftowych w lipcu 1931 r. 

D ro ho b y e z m , 

Firma płac | aa Ś | Razem | 230 | wów. | Ogółem Mrażnica okręgu 

Małopolska ..... 4,305.130 | 1,004.658 5,809.788 3,159.999 | 2,325.744 10.795,531 

Galicja o ....... 1,051.702 — 1,051.702 326.185 = 1,377.887 
Limanowa 2,514.384 19.365 2,533.749 — — 2,533.749 
Standard Nobel 1,752.997 5.270 1,758.267 — 676.000 2,434.267 
Gazolina . . .. . 212.786 |, 3,460.025 3,672.761 a — 3,672,761 

Polmin .. ... — - 2,640.667 2,640.667 71.424 se 2,712.091 
Razem wielkie firmy 9,836.3949 1,129.985 16,966.934 3,557.608 3,001.744 23,526.2866 

Różne inne firmy 8,081.577 | 428.771 8,510.348 2,998.476 870.549 12,379.373 
Ogółem 17,918.526 | 17,558.756 25,477.282 6,556.084 | 3,872.293 35,905.659 

i 
Ruch otworów świdrowych w wielkich firmach naftowych w lipcu 1931 r. 

Drohobycz Jasło Stanisławów Razem 
EE n | KONNNNNECTNENNNNNNA NE NEA | | PEI | - 

6 m EE o |.2 g3 o |.e lośl | $$ i.2 jogi | 

Firma |fm| 3 88 ga 888 s gl 8 86) | s lm 5 88 | s 40) © |9m Oo |GO 2 [25 o |40, 2 IS „. © *5 ER RE o © 
o5| 8 |$%| a | 3 [98 8 | SA Ę 5 [98 8 |SA 5 5 |*E 8 08 4 | a "| E E—| AG |ż*% E zu 3) a |:ó EE 5 | 6 |Bó z Em a | R i | i 

| EEEE | ] 
Małopolska 380| 10 1 1 | 3892 |376 5 8) 1| 376] 80, 2) 2, — ; 84|827/17 ) 6, 2 | 852 

z | | 
Galicja . . . 83 3) — 3 89] 25 1 — | — 26| 1 — | — | — , 1109 4 — | 8) 116 

Limanowa 50 2) — 38 | 55 | — | — — | — — | — | — | — | — — | 50 2|—| 8 50 

St. Nobel. .| 50 2) — 2| 4 | — | — | — | — | — | 11) — | — | 11| 61) 2|-— 2 65 

»Gazy«SŚchod.| 236 2| — 2 | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | —- — | 286 2 2) 240 
Razem | | 
wielkie firmy! /99)| 19 1, 11 830 392 | 6 8) 1) 402| 92 2, 2 | — 96 [12838 27 | 6 ; 12 | 1828 

| | 
Różne inne ' | | firmy 729) 20. 12 | 29 790 |608| 27| 6 | 18 | 657|166, 8 | 7. 5. 186 |1501| 55 | 25 | 52 |1633 

| | | | 
Ogółem 1528) 39 | 13 40*) 1620 998 38] 9. 19 |1059/258/ 10) 9: 5 | 282 |2784, 82 | 381 | 64 | 2961 

| | | | | | | | 

*) W liczbie otworów innych (instrumentowanych i rekonstruowanych) było wiereconych 18, eksploato- 
wanych 16. Pozatem 11 otworów instrumentowano lub rekonstruowano przed uruchomieniem. 

IV. Wosk ziemny. 

W ciągu lipca 1931 r. wydobyto w Polsce 
23.162 kę wosku. Kopalnia wosku „Borysław* 
w borysławiu wyprodukowała ze starych zwa- 
łów 7.600 kg., zaś kopalnia w Dzwiniaczu 
15.562 kg. 

Ogółem wywieziono w lipcu zagranicę 15.000 
kg wosku. Całą tą ilość eksportowano do Nie- 
miec. 

W zapasie pozostawało z końcem lipca 1931 r. 
34.815 kg wosku a to: w Borysławiu 1.200 ke 
a w Dzwiniaczu 33.675 kę. 

W lipcu 1931 r. zatrudniała kop. „Borysław* 
w Borysławiu 35 robotników, kopalnia w Dzwi- 
niaczu 197, czyli razem 232 robotników. 

Cena wosku ziemnego w lipcu wynosiła 
Zł. 324.— za 100 kę. 

V. Stan ruchu otworów Świdrowych. 

Z końcem lipca 1931 r. było w Polsce ogó- 
łem 2.961 szybów czynnych a w szczególności: 

Drohobycz Jasło Stanisławów Razem 

samopłynne 3 3 12 18 
tłokowane 310 26 29 365 
łyżkowane 103 52 14 229 
pompowane 983 899 131 2013 
wyłącznie gazowe 129 18 12 159 

Razem otworów 

w eksploatacji 1528 098 258 2784 
w wierceniu 39 33 10 82 
w wierc. i prod. 13 9 9 31 
instrumentacja 24 13 3 40 
rekonstrukcja 16 6 2 24 

Razem otw. czyn. 1620 1059 282 2961 
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Drohobycz Jasło Stanisławów Razem w Schodnicy — Erno — „Gazy Ziemne* 

montowane 7 7 s 18 w Zadwórzu — Zadwórze I. Dr. Jerzy Apfel. 
zmontow. a nieuruch. 7 — l 8 
czasowo zastanow. 588 115 41 144 „ . W lipcu rozpoczęto montaż urządzeń celem 
likwidacja 14 = Ę 21 uruchomienia następujących nowych otworów: 

Razem otw. Świd. 2236 . 1181 335 YES 

Okres zgótniczy HrokRobyCcz. 

Na rejon borysławsko- tustanowicki przypada 
636 szybów czynnych, czyli 21,5% ogólnej ilości 
szybów czynnych w Polsce. Ruch otworów 
świdrowych w. miesiącu sprawozdawczym 
przedstawiał się w okręgu Drohobycz następu- 
jąco: 

Bory- Tusta- Mraż- Inne Razem 
sław nowice nica gminy 

Otwory eksploatujące 
ropę i gaz 130. 1800-1365 180. 10990 

Otwory wyłącznie gaz. 43 73 3 40 0129 
Otwory w wierc. i prod. 4 2 l 8 13 
Otwory w wier. 2 4 9 24 39 
Inne 14 11 10 5 40 

Razem : 235 "27 1D4 004 160 

W miesiącu sprawozdawczym uruchomiono 
w drohobyckim okręgu 4 nowe otwory Świdrowe 
A 10: 

w Rypnem — Staje V —_ „Małopolska* (Alfa). 
w Wańkowei — Brelików 78 — „Małopolska* (S-te 

| Wańkowa). 

w Borysławiu — Ignacy VI — Inż. Syska i Then 
w Uryczu — Nr. 126 — Urycka Ska dla Przem. Naf- 

towego. 
w Uryczu — Nr. 127 — Urycka Ska dla Przem. Naf- 

towego. 
w Schodnicy — Muchowate 54 — „Galicja Ska Akc. 

Poza wyżej wyszczególnionemi nowemi otwo- 
rami uruchomiono w lipcu w drohobyckim okrę- 
cu górniczym 17 starych otworów Świdrowych 
(czasowo zastanowionych) przeważnie do eks- 
ploatacii drobnych ilości ropy i gazu. 

Okręg zórniczy Stanisławów. 

W lipcu 1931 r. uruchomiono w stanisiawow- 
skim okręgu 3 nowe otwory świdrowe a to: „Zo- 

- fia Nr. 36* własność Francusko Polskiego lowa- 
rzystwa Górniczego w Rosulnei. „Italica Nr. GI." 
Spółki Bonariva w Pasiecznej i „Nadzieja Nr. 6* 
Spółki „Masna' w Maidanie. 

OETĘER TOTNICZY JASIO 

„Małopolska Grupa Francuskich Towarzystw 
Naftowych uruchomiła dnia 29 lipca b. r. w Wę- 
glówce nowy otwór świdrowy „Kiczary 20*. 

DZIAŁ SPRAWOZDAWCZY 

O zjawiskach „niejednorodności" w mieszankach 
smołowo-asfaltowych 

(Referat z pracy Dr. Fr. Machta: »Asphalt und Teer Strassenbautechnik« 1981) 

Fachowa literatura poświęca obecnie dużo 
miejsca aktualnej dziś sprawie wytwarzania 
dobrych mieszanek smołowo - asfaltowych, 
w szczególności zaś dążeniem teoretyków i prak- 
tyków asfaltowych jest by móc na podstawie ana- 
lizy ocenić dobroć danego asfaltu. Specjalnie cie- 
kawą jest praca Dra Machta *): który badał m. i. 
mieszanki smołowo - asfaltowe zrobione z nie- 
których asfaltów pochodzenia polskiego. 

Autor zajął się przedewszystkiem rozpatrze- 
niem t. zw. „Zjawiska niejednorodności', wystę- 
pującego w mieszanach smołowo - asfaltowych. 
W zależności bowiem od jakości materjałów 
wyjściowych, smoła, zmieszana z asfaltem za- 

1) Dr. Fr. Macht: Ueber die Inhomogenitaetser- 
scheinung bei Mischungen von Teer mit Erdoelasphalt. 
„Asphalt und Teer Strassenbautechnik* 1931 13, 14, 
16, 17. 

chowuje się rozmaicie. Na ciepło iest masą 
nawskróś jednorodną, czarnoślniącą, zaś przy po- 
wolnem ostyganiu ulega zmianom, traci bowiem. 
połysk, nabywa barwy szarej, a po pewnym 
czasie nabiera struktury ziarnistej i grudkowa- 
tej. Nitka ciągnięta za pomocą pałeczki szkla- 
nej tworzy węzełki i prędko się urywa. lak sa- 
mo obraz mikroskopowy wskazuje na poważne 
zmiany. Ten kompleks zjawisk zachodzący przy 
zmieszaniu asfaltu ze smołą opisał już Mallison *) 
i nazwał go zbiorową nazwą „procesem rozdzie- 
lania*'. Autor postawił sobie za zadanie, by przez 
systematyczne badanie mieszanek asfaltowo- 
smołowych, zwłaszcza zaś takich, które wyka- 
zują wyżej podane zjawiska, ustalić, jakie asfalty 
nadają się do tych mieszanek najlepiej. Badania 
swoje oparł autor na własnościach fizycznych 

>) Mallison: Strassenteer „Der Strassenbau' 1928, 9. 

» 
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micszanek asfaltowych i na fizykalnych meto- 
dach badania. 

Po wyjaśnieniu t. zw. „reakcji rozdzielania” 
przechodzi on do kwestji ustalania „wartości 
granicznej” stosunku asfaltu do smoły, przy któ- 
rej mieszanka jest jeszcze jednorodną. Powołu- 
iąc się na pracę Flachsa*) powiada, że dopiero 
wyjaśnienie stosunku wzajemnej rozpuszczalno- 
Ści składników, znajdujących się w mieszance, 
rzuciło pewne Światło na ten problem. Rozróż- 
nia 6n w mieszance smołowo - asfaltowej 5 
składników, a to: olej smołowy, wysoko mole- 
kularne związki smoły, wolny węgiel, olej as- 
faltowy i stałe substancje asfaltowe. 

Olci smołowy jest przytem dobrym rozpusz- 
czalnikiem dla asfaltu, natomiast olej asfaltowy 
działa na pak smotowy wytrącająco, zatem 0D- 
jawy „procesu rozdzielania: występują w przy- 
padku zetknięcia się nierozpuszczalnego asfaltu 
ze smołą węglową. Im więcej jest oleju w smole, 
względnie im trwardszy jest asfalt, tem obiawy 
rozdzielania się mieszanki są rzadsze. — Autor 
robiż próby mieszając raz twardy, raz miękki as- 
alt z tą samą smołą, przyczem były rovione 
oserwacie zarówno co do wyglądu zewnętrznego, 
jak co do obrazu mikroskopowego. Z podanych 
zestawień tabelerycznych okazuje się, że twarde 
asłalty wywołują mniej „procesów rozdzielania” 
mż miękkie. Autor zauważył też, że dla danej fazy 
procesu miarodajny jest obraz widziany pod 
mikroskopem, a nie wygląd zewnętrzny (gdyż 
samo oko może mylić). 

Następnie przechodzi autor do rozpatrzenia 
kwestii „trwałości mieszanek* i „szybkości re- 
akcji rozdzielania*. Robiąc próby z 150 różnemi 
asfaltami zauważył, że obraz mikroskopowy 
mieszanki ulega zmianom jedynie w przeciągu 
pierwszych 24 godzin, czyli jest dość twardy, 
natomiast powierzchnia mieszanki ulega zmia- 
nom ciągłym, i do trwałości wyglądu potrzebuje 
tygodnia ij więcej. Zauważono, że powierzchnie 
mieszanek smołowo - asfaltowych, które uległy 
„procesowi rozdzielania' po kilku miesiącach 
wygładziły się z powrotem i zczerniały t. zn. 
że pokryły się jakby rodzajem cienkiej błonki 
bitumicznej. — Wichert*) wnioskował, że na- 
stąpiło rozdzielenie się mieszanki na pierwotne 
jej składniki (smołę i asfalt). Jednakowoż próby 
Hermanna 5), by zapomocą działania centryfugi 
rozdzielić mieszankę na składniki wyjściowe, 
nie dały dodatniego rezultatu. — Macht starał 
się rozwiązać ten problem drogą analityczną, 
a mianowicie badał na zawartość bituminów mie- 
szanki, które stały w spokoju przez 10 miesięcy. 
Dwie próbki z każdej mieszanki brane kolejno 
t. zn. Z powierzchni i ze środka sulfonował. Oka- 
zało SIę, że nastąpiło pewne nieznaczne wzbo- 
gsacenie się w bituminy warstwy wierzchniej, co 

*) Flachs: Ueber die Asphalt - Teermischungen. „As- 
phalt und Teer Strassenbautechnik* 1929, 47. 

*) Wichert: Vergleichende Untersuchungen „Asphalt 
und Teer Strassenbautechnik'* 1929, 36. 

*) Hermann: Das technische Untersuchungsamt, 
laetigkeitsbericht 1928 „Asphalt und Teer Strassen- 
bautechnik* 1930, 9. 
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też tłumaczy zmiany, jakim uległa powierzchnia 
mieszanki po pewnym czasie.. Dla praktyki jed- 
nak niema to żadnego znaczenia. 

„Procesowi rozdzielania” towarzyszą znaczne 
zmiany własności fizycznych. Przekonał się o tem 
autor, prowadząc systematyczne badania mie- 
szanek, różnych co do składu i co do pochodze- 
nia materiałów wyjściowych. Użył przytem me- 
tod jakie się stosuje przy badaniu asfaltu. Ozna- 
czał więc penetrację, ciągliwość, punkt zmięknie- 
nia i topliwość wg. metody Kraemer - Sarnowa 
i metody „pierścienia i kuli”, długość nitki przy 
punkcie zmięknienia wg. Ubbelohde it. p. 

Do wyjaśnienia zjawisk, występujących przy 
zmieszaniu asfaltu ze smołą, przyczyniły się do- 
piero prace Nellensteyna *%) i Spielmanna *). Uwa- 
żają oni asfalt i smołę za systemy koloidalne 
o składzie bardzo do siebie zbliżonym. W ole- 
istym ośrodku (olej smołowy, olej asfaltowy) 
znajdują się koloidalnie rozpuszczone ultrami- 
krony, składające się z elementarnego węgla 
(CII), otoczonego substancją ochronną. Ten wę- 
giel (CIIl.) pod mikroskopem jest nie widoczny, 
natomiast t. zw. wolny węgiel (CI.) widoczny 
pod mikroskopem, jest dla koloidalnego systemu 
smoły nieistotny. — Odnośnie do „napięcia po- 
wierzchniowego', jako ważnej cechy substancji 
koloidalnei zauważono, że smoła ma wyższe 
napięcie powierzchniowe jak asfalt, natomiast, 
działa strącająco na smołę. Tym różnicom na- 
leży przypisać, że w systemach koloidalnych 
występują „procesy rozdzielania . Jeśli bowiem 
dodamy do smoły asfalt, to zostaje on najpierw 
przez znajdujący się w smole olej koloidalnie 
rozpuszczony, i otrzymamy roztwór trwały. Do- 
dając jednak w dalszym ciągu asfaltu, zmniej- 
szamy napięcie powierzchniowe układu, docho- 
dząc do pewnej wartości granicznej, przy któ- 
rej rozpoczyna się już stopniowe rozdzielenie się 
układu. System koloidalny zostaje wzruszońny 
i następuje rodzaj koagulacji małych cząsteczek 
wolnego węgle (CI), znajdującego się w smole, 
na większe agregaty, widoczne najpierw pod mi- 
kroskopem, a potem nawet gołem okiem. W tem 
stadjum, punkt zmięknienia i topliwości według 
Ubbelohde wzrasta niepomiernie wysoko, zaś 
krzywa penetracji opada, i to tem więcej, im 
proces rozdzielania jest większy, i im mniej oleju 
zawierała użyta smoła. Jednakowoż nie oznacza 
to że wrósł stopień twardości mieszanki, lecz 
że nastąpiło jedynie wewnętrzne wzmocnienie 
wskutek dodatku asfaltu. Objawy te spotykamy 
jeszcze dochodząc do wartości granicznej, przy 
której rozpoczynają się już procesy rozdzielania 
danej mieszanki i to nawet jeśli stadjum rozdzie- 
lenia się znacznie postąpiło. (Gdy iednakowoż 
przekroczymy tę granicę zaczynają występować 
objawy „niejednorodności' systemu. Punkt to- 
pliwości znacznie opada, penetracja zaś wzrasta. 

8) Nellensteyn: Neuere Vortschritte auf dem Gebiete 
der Asphaltchemie „Asphalt und Teer Strassenbaute- 
chnik' 1929, 9. 

7) Spielmann: Bituminoese Strassendecken als kol- 
loidale Systeme „Asphalt und Teer Strassenbau- 
technik” 1930, 45. 
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Następuje znaczne obniżenie się spóiności tak, 
że mieszanka nie jest więcej zdolną utworzyć 
nitki w punkcie zmięknienia i topliwości, i szybko 
się urywa, przyczem ciągliwoŚść znacznie opada. 
Należy jednakowoż zauważyć, że w mieszance 
gdzie procent asfaltu jest wyższy od procentu 
smoły, objawy „niejednorodności mocno się co- 
fają i krzywe własności mają przebieg normalny. 
Zauważono dalej, że twarde asfalty nadają 
się lepiei do mieszanek od miękkich, następuje 
bowiem wrost napięcia powierzchniowego, tem- 
samem zapobieganiem procesom rozdzielania. 
Według Machta naipewnieiszem kryterium, czy 
dany asfalt nadaje się do mieszanek czy też nie, 
jest jego ciężar gatunkowy. Im ciężar gatunkowy 
jest większy, tem asfalt jest lepszy co dla oceny 
jakości powinno być decydujące. Zdawałoby się 
pozornie, że obojętne jest czy bierzemy pod 
uwagę twardość czy też ciężar gatunkowy, albo- 
wiem ze wzrostem ciężaru gatunkowego wzra- 
sta przecież twardość asfaltu. Jednakowoż po- 
równania, robione między asfaltami meksy- 
kańskiemi, a asfaltami pochodzenia polskiego 
wykazały, że w ocenie jakości należy raczej kie- 
rować się ciężarem gatunkowym. — Reasumując 
należy powiedzieć, że przyczyny „procesów 
rozdzielania” leżą w strukturze koloidalnej as- 
faltu i smoły, i że znajdujące się w obu syste- 
mach ultramikroskopowe cząsteczki węgla (CII) 
biorą w tem znaczny udział. Między wysokomo- 
lekularnemi związkami asfaltu i smoły nie za- 
chodzą reakcje chemiczne względnie występują 
w takiej forinie, która nie powoduje rozdzielenia. 

Jak już wspomniano „procesowi rozdzielania 
towarzyszą znaczne zmiany własności fizycz- 
nych. Autor prowadząc w tym kierunku syste- 
matyczne badania podał szereg tabel i wykre- 
sów. |Hrzytoczę tutaj jedynie dane odnoszące się 
do mieszanek, przy których sporządzeniu użył 
asfaltów pochodzenia polskiego, jako najwięcei 
nas interesujących. 

I. Mieszanki z polskim asfaltem marki „Galkar” 

Asfalt ten ma ciężar gatunkowy równy 1.005 
przy punkcie zmięknienia 50 stopni wg. metody 
„pierścienia i kuli, więc stosunkowo niski. 
Zmieszany ze smołą, wywołuje silne objawy roz- 
dzielania. „Rozdzielanie' zaczyna się przy za- 
wartości asfaltu w ilości 20 do 30 proc. (na wagę 
mieszanki), zaś znika przy przekroczeniu 70% 
asfaltu, czyli rozpiętość granic, w których nastę- 
pują „procesy rozdzielania', jest znaczna. Należy 
przyjąć, że „napięcie powierzchniowe tego as- 
faltu jest bardzo małe. Badania mieszanek tego 
gatunku, pozostawione w spokoju przez 10 mie- 
sięcy wykazały, że w przypadkach, w których 
nastąpiło znaczne rozdzielenie, powierzchnia nie 
jest gładka i czarna, jak to było przy użyciu as- 
faltów meksykańskich, lecz, że osądziła się 
znaczna warstwa produktu czarnego o struktu- 
rze grudkowatej. Ponadto zaś, osadziła się jesz- 
cze bardzo cieniutka warstwa płynu mocno 
oleistego, o iednorodnym charakterze, którego 
obraz mikroskopowy nie wykazał wolnego we- 
gla ani żadnych wytrąceń. Natomiast warstwa 
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dolna pod mikroskopem wykazała znaczny sto= 
pień rozdzielania. Badania tych mieszanek na 
bituminy zapomocą metody sulfonowej dały na- 
stępujące wyniki: 

1) Mieszanka o składzie 80% smoły drogowej 
I. plus 20% asfaltu „Galkar” wykazuje słabe 
„procesy rozdzielania . 

Próba z warstwy górnej zawierała 21.1% bi- 
tuminów. 

Próba z warstwy Środkowej zawierała 21.7%. 
2. Mieszanka o składzie 10% smoły antrace- 

nowej 60/40 plus 30% asfaltu „Galkar* wykazuje 
dwie warstwy, przyczem warstwa dolna uległa 
bardzo znacznym „procesom rozdzielania". 

Próba z warstwy górnej zawierała 47.3% bi- 
tuminów. 

Próba z warstwy dolnej zawierała 27.2% bi- 
turmiinów. 

Widać, że w przypadku prób 2 i 3 warstwa 
górna iest lekkopłynna i wzbogaciła się znacznie 
w biiuminy. Objawy w tym przypadku wystę- 
pujące nie zgadzają się z zapodaniami Wicherta, 
który opisuje, że na powierzchni mieszanki two- 
rzy sie stała błonka bitumiczna, natomiast w tym 
przypadku mamy oleisty płyn, stojący ponad 
produktem stałym i twardym. 

Zestawienie badań własności smoły 70/30 plus 
„Galkar' podaje tabela I. i wykresy. Dla wyja- 
Śnienia tabeli należy powiedzieć, że numer po- 
rządkowy dodaje równocześnie stosunek mie- 
szanki n. p. I = 10%, 2 = 20%, 9 — 90% zawar- 
tości sfaltu. Pozatem są podane wykresy zmian 
pewnych własności. Obraz dolny podaje przebieg 
penetracji. Obok każdej krzywej penetracji jest 
podana temperatura przy jakiej była robiona. 
Obraz górny podaie przebieg zmięknienia i to- 
pliwości. Procent podany na odciętej oznacza 
zawartość asfaltu w mieszance, na rzędnej zaś 
są podane stopnie Ć., wzgl. stopnie penetracii. 
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Wykresy z mieszanki smoły antracenowej 70/30 
z „Galkarem. 

Jak z tabeli wykresów wynika, już przy mie- 
szance Nr. 2'rozpoczyna się „rozdzielanie', które 
przy mieszance Nr. 4 jest już bardzo silne, ied- 
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L Mieszanka smoły 70/30 z „Galkarem*: 

Nr. P.iK. P. zmięk. wg. Dł. nitki Penetracja Ciągliwość 
Ubbelohde w p. zmiękn. 150 20? 20 30? 150 

Smoła 29.07 33.09 powyż. 18 cm 235 — —— — powyż. 100 cm 
1 315 36.5" % 10% 145 266 — — e 100 ,, 
2 36.09 42.0 > 145, 84 162 320 — % SG-= 
3 40.0? 48.09 są "ŻĘ> 54 92 148 240 Ź 3555 
4 44.00 57.00 5 RER 44 70 106 160 ż ZE 
5 42.07 64.09 8 0% 58 102 184 282 sA OE 
6 42.50 66.0? > 0-5 60 108 190 298 z BE2% 
[| 43.09 55.07 > Ą= 36 62 102 174 * 7 SEE: 
8 46.0? 54.09 żę "ŻE 30 47 74 130 A 5x 
9 48.07 55.29 5 03 26 39 63 102 = 304 

Asfalt 50.50 58.50 * BE 21 31 54 83 A 40 

I. Mieszanka smoły 70/30 z „Molialtem': 

Nr. P.iK. P. zmięk. wg. Dł. nitki Penetracja Ciągliwość 
Ubbelohde w p. zmiękn. 159 209 259 30? 150 

Smoła 29.09 33.07 powyż. 18 cm 235 — — — powyż. 100 cm 
l 30:29 34.07 5 0 5 176 — — — Ę =U0==">, 
2 30.69 350.59 5 ZO 3 142 285 m — z 100 ,, 
3 JED” 36.0? a 18-45 117 225 — — £: 100.5 

4 33.29 38.20 "BRA 2 * 93 185 — — 1000 
5 34,30 39.50 = 05 17 152 —- — , 1005 = 

6 37.00 41.09 "KB 62 122 — — Paa 15478 
7 38.60 43.29 2 2ABSŻE 49 94 = E FOBE KĘ? 
8 40.02 45.00 5 -SĄABS 42 75 i e 0 ADO 
9 41.50 46.6" S="SRE-5 35 65 — ż. SZFM0% 

Asfalt 42.0 47:50 p M3 30 53 — — ŁR SEE? 
4 

„Faj Że nastąpiło „rozdzielenie* wskazuje ciągliwość, 
5 = UBB. jakoteż obserwacje pod mikroskopem. Niecią- ———| ZEE | wk "PK z 24 101 
8 SR EE i GER ESSE POK O RE głość krzywych ma miejsce w tym samym Sto- 

pniu co u asfaltów meksykańskich. Rozpiętość 
20 terenu „rozdzielania się' jest bardzo znaczna. 

250 Sa CZOZE Il. Mieszanki z astaltem polskim marki „Mołlialt”. 
200 RSE DR 

A . soŻ 3 a 150 RE „Molfalt* w przeciwieństwie do „Galkaru* ma 
ż NW — jak dla asfaltu — bardzo wysoki ciężar ga- 

SZ „z tunkowy, bo 1.068. Mieszany ze smołą w każ- 
50 2 — 20* dym stosunku, nie wykazuje objawów „rozdzie- 
o 15 lania*, co wskazuje na wysokie napięcie powierz- 

20 40 60 30 400% Asfi chniowe. Wyniki badania własności mieszanek z „„Mol- 
Wykresy mieszanki smoły 70180 z „Malfaltem”. 

nak krzywe wskazują jeszcze na pewnego ro- 
dzaju wewnętrzne umocnienie smoły przez asfalt, 
zwłaszcza krzywe penetracji silnie opadają do 
tego miejsca, by następnie ponownie iść w górę. 

faltem' podaje tabela i załączone wykresy. 
Z tabeli i wykresów wynika, że skoro brak 

objawów „rozdzielenia, brak też temsamem na- 
głych zmian własności i krzywe okazują cha- 
rakter ciągły. 

Inż. Jakób Ehrlich. 
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DZIAŁ PRAWNY 

JUDYKATURA. 

Wymiar kary podatkowej. Sąd Najwyższy 
w składzie całej Izby Karnei rozpoznawał nastę- 
pujące pytanie prawne: ł 

Czy przy wymiarze kary według wielokrotnie 
ukróconego podatku, daniny i t. p. suma kar pie- 
niężnych (grzywien), wymierzanych poszczegól- 
nym uczestnikom przestępstwa, może przekra- 
czać granice najwyższej ustawowej wielokrotno- 
ści ukróconego podatku, daniny i t. p.; w szcze- 
gólności, czy każdy z uczestników może być 
skazany na karę według swej wielokrotności, nie- 
zależnie od takich kar, wymierzanych innym 
uczestnikom ? 

Na powyższe pytanie Sąd Najwyższy odpowie- 
dział w całei rozciągłości twierdząco, biorąc za 
podstawę wykładni ogólne przepisy prawa kar- 
nego materjalnego i stwierdzając, że żadna z obo- 
wiązujących w Polsce ustaw karnych nie zawiera 
postanowienia, ograniczającego wymiar kary pie- 
niężnej w ten sposób, aby suma grzywien, wYy- 
mierzonych poszczególnym uczestnikom prze- 
stępstwa, nie mogła przekraczać najwyższej 
ustawowej granicy kary zagrożonej. Rozwiąza- 
nie przeciwne byłoby tylko premią dla poszcze- 
gólnych uczestników przestępstwa za to, że 
działali łącznie z innymi, a więc w okolicznoś- 
ciach obciążających . 

Podpisany blankiet weksiowy, jako dowód 
istnienia długu. Sąd Najwyższy (w sprawie Nr. 
I. C. 2452/30) rozważał skargę kasacyjną, w któ- 
rei podniesiono zarzut uznania przez sąd meryto- 
ryczny blankietu wekslowego za początek do- 
wodu ze świadków na usatlenie bliższych okolicz* 
ności pożyczki. 

Sąd Najwyższy, rozważając powyższy zarzut, 
orzekł, jak następuje: 

Przepisy ustawy postępowania cywilnego do 
rzędu dowodów pisemnych zaliczają nie tylko 
akty urzędowe i prywatne, lecz i inne pisma, 
może przeto być uznany za dowód pisemny pod- 
pisany przez dłużnika blankiet wekslowy, cho- 
ciażby nie był wypełniony tekstem. 

Rozpatrując znaczenie tego dowodu, sąd, ma- 
jąc na względzie, że skoro dłużnik wydał wie- 
rzycielowi blankiet wekslowy ze swoim podpi- 
sem, to tem samem upoważnił go do zapełnienia 
tego blankietu na swoje imię na sumę wartości 
blankietu, władny jest uznać, iż blankiet ten 
stwierdza istnienie długu w wysokości sumy, na 
którą opiewa, i na dłużniku, o ile dług w rzeczy- 
wistości nie sięga pomienioneji sumy, ciąży obo- 
wiązek przedstawienia odpowiednich tego do- 
wodów. 

Wobec tego sąd merytoryczny władny był 
oprzeć zasądzenie poszukiwanej sumy ha złożo- 
nym przez powoda blankiecie wekslowym, trak- 
tując zeznania świadków, jako materiał posiłko- 
wy, przytem sąd nietrafnie określił znaczenie te- 
go dokumentu, iako początku dowodu na piśmie, 
ale uchybienie to istotnego znaczenia niema. 

Natomiast niesłusznie sąd merytorycznie za- 
sądził odsetki od sumy wekslowej za czas do 
wytoczenia powództwa, gdyż wydanie wierzy- 
cielowi przez dłużnika blankietu wekslowego 
może być uważane za upoważnienie go do wy- 
pełnienia tego blankietu tylko normalnym, prze- 
pisanym w ustawie, tekstem wekslu, warunek zaś 
co do odsetek od sumy wekslowei nie stanowi 
ustawowego składnika wekslu i musi być spe- 
cialnie przez strony umówiony, przyczem umowa 
ta wymaga formy pisemnej. 

Rozwiązanie umowy o pracę. Pracodawca roz- . 
wiązał umowę o pracę pracownikiem bez wypo- 
wiedzenia, a to wobec tymczasowego areszto- 
wania pracownika w związku z wytoczoną prze- 
ciwko niemu sprawą karną. W następstwie śledz- 
two, prowadzone przeciwko pracownikowi, ule- 
gło umorzeniu. Wtedy pracownik wystąpił prze- 
ciwko pracodawcy o 3-y miesięczne odszkodo- 
wanie i należność za niewykorzystany urlop 
i sąd Il-ej instancii powództwo zasądził, wycho- 
dząc z założenia, że w tych warunkach areszto- 
wanie pracownika powinno być uważane za nie- 
szczęśliwy wypadek, uniemożliwiający pracow- 
nikowi wykonywanie swych obowiązków, a nie 
uprawniający pracodawcy do niezwłocznego roz- 
wiązania umowy o pracę. 

Ze skargi kasacyjnej pracodawcy sprawa prze- 
szła pod rozpoznanie Sądu Najwyższego, który 
(sprawa Nr. I. ©. 2717/30) nie podzielił poglądu 
sądu meriti i zaskarżony wyrok uchylił z zasad 
następujących: 

Istotnie, według art. 19 rozporządzenia o umo- 
wie o pracy pracowników umysłowych, w zwią- 
zku z innemi przepisami tegoż rozporządzenia, 
w razie niemożności pełnienia przez pracownika 
umysłowego obowiązków w przypadkach tam 
wyliczonych, a między innemi wskutek nieszczę- 
śliwego wypadku, o ile nie został wywołany roz- 
myślnie, umowa pracy zachowuje moc w prze- 
ciągu 3 miesięcy i nie może być przed upływem 
tego terminu rozwiązana przez pracodawcę ie- 
dynie z powodu niestawienia się pracownika do 
pracy. 

Jednakże prawodawca ustanowił powyższą 
ulgę na korzyść pracowników jedynie odnośnie 
do nieszczęśliwego wypadku w ścisłem znacze- 
niu, a więc w zrozumieniu takich zdarzeń, które 
przez uszkodzenie pracownika na zdrowiu czy- 
nią go na jakiś czas lub nawet na stałe fizycznie 
niezdolnym do pracy. 

Rozciągnięcie przeto wymienionego przepisu na 
przypadek zastosowania przez właściwe władze 
do pracownika aresztu, jako środka zapobiegaw- 
czego we wszczętej przeciwko niemu sprawie 
karnej, oraz ocena skutków takiego zdarzenia 
według zasad art. 19 rozporządzenia o umowie 
o pracę pracowników umysłowych nie znajdują 
oparcia w prawie, przyczem, już oczywiście, bez 
znaczenia jest wynik wszczętego przeciwko pra- 
cownikowi postępowania karnego. 

% RR, ZER. ET 
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE 

Normalizacja rur wiertniczych. Na prośbę Iod- 
komisji Rur stalowych wiertniczych przypomi- 
namy „Zamiteresowanym, iż termin zgiaszania 
Sbrzeciwów odnośnie do projektu rur wiertni- 
czych ogłoszonego w Wiadomościach P. K. N. 

s "Me NI - i 1 . Nr. Vi. NT. o, str. 134 do 140 upływa z dnicin 
| października b. r. 

, Posiedzenie Komisji Górmiczo-Naitowej [zby 
I rzemsy.owo-Fandlowej we Lwowie odbyło się 
dnia 3_D. m. pod przewodnictwem wiceprezesa 
Wita Sulimirskiego. Tematem obrad było zamie- 
rzóonc opodatkowanie benzyny na rzecz Fań- 
stwowcgo Funduszu Drogowego. Po _ długiej 
! ożywionej dyskusji Komisja uchwaliła odnieść 
się do Ministerstwa z prośbą o przesłanie pro- 
jektu noweli ustawy o Państwowym Funduszu 
Drogowym, oraz wypowiedziała sie przeciwko 
brzcrzuceniu podatku na benzynę. 

_ lazd Związku izb Przemysłowo-Handlowych. 
Ł okazji otwarcia XI. Targów Wschodnich odbył 
SiĘ dnia 5 b. m. we Lwowie Zjazd Związku [zb 
l rzemysiowo Handlowych Rzeczypospolitej Pol- 
skiej, pod przewodnictwem b. Ministra inż. Cze- 
sława Klarnera. Wśród szeregu aktualnych za- 
zadnień Zospodarczych znalazł się na porządku 
dziennym projekt ustawy o podatku od olejów 
mineralnych i smołowych, zmierzający jak wia- 
domo, do nowelizacji dotychczas obowiązującego 
Rozporządzenia Prezydenta R. P. z dnia 7 marca 
1028 r. 

Projekt ten ma na celu równomierne opodat- 
kowanie olejów smołowych (benzolu, toluolu 
i t. d.) i olejów mineralnych i zmierza tem samem 
do chociażby częściowego wyrównania warun- 
ków produkcji benzyny i benzolu. 

Projekt ten referowała na posiedzeniu Zwią- 
zku Izb Izba lwowska (referent wicedyrektor 
Dr. Wachtel), która na podstawie szczegółowego 
słu A nienia, domagała się, by Związek Izb uznał 
dzenia wy I celowość jaknajrychlejszego wprowa- 
te, same uj rolektowanej ustawy, stawiając 
wał się pcz wniosek, by Związek Izb ustosunko- 

Po referaci Izb. do projektu rządowego. . 
ożywiona dysk zby lwowskiej rozwinęła się 
ce przemysł w Sa w której Izby reprezentują 
NZ „SSlowy i koksowy oświadczyły się 

aa zrealizowaniu tego projektu. 
lon Ne należy, że wedle informacyj, udzie- 
ła Wan toz Jyrektora Izby warszawskiej, po- 
wych c ndz: a pięć Izb Przemysłowo-Handlo- 
w zieliło Związkowi opinii w kierunku 

prowadzenia tego projektu w życie, natomiast 
Tu ETY Izby oświadczyły się przeciw projektowi. 

Izy pozostałe Izby nie zajęły stanowiska. 
Wyniki dyskusji nie wydały pozytywnego re- 

=, „wobec czego Związek Izb uchwalił po- 
-'»rawic poszczególnym |Izbom wolną rękę 
w wystąpieniu wobec Rządu odnośnie do nowe- 
zacii przepisów o podatku od olejów mineral- 

Wedle otrzymanych informacyj, Izba lwowska 
zgodnie z zajętem stanowiskiem na posiedzeniu 
Związku lzb, przedłożyła już swą opinię Mini- 
sterstwu Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwu 
Skarbu. 

KRONIKA WIERTNICZA. 

Mrażnica. 

Zuzanna — „Terra. Produkcja dzienna otworu 
wynosiła w sierpniu 1,59 cyst. Ogółem uzy- 
skano z otworu w ciągu sierpnia 49,80 cyst. 
Gazu 13,4 m*/min. 

Ballenberg — „St. Nobel. Wyrobiono spód do 
gtębokości 1121,5 m. (dawna głębokość 1173 
m.) Postawiono 9 rury (1107,26 m.). Za- 
puszczono 7” rury. Dalsze wyrabianie spodu 
i odbijanie rur w toku. | 

Standard Bitumen l. — „St. Nobel* Głębokość 
z końcem sierpnia 951 m. 

Standard Fi. „St. Nobel'*. W sierpniu otwór 
pogłębiono o 4 m. do głębokości 1520 m. 
Produkcja niezmieniona (2100 kg. dzienna). 

Jarmies Forbes — „Małopolska*. Wiercono nor- 
malnie. Giębokość z końcem sierpnia 1924,4 
m. Rury 5*/:”. Warstwy menilitowe. 

Nina — „Małopolska. Z końcem sierpnia prze- 
wiercano nasunięcie w giębokości 182,5 m. 
Rury 11. 

Józik — „Małopolska”. Pogłębianie otworu w to- 
ku. Głębokość z końcem sierpnia 1062,5 m. 
Od 988 m. warstwy polanickie. Rury 8*/.”. 

Zygmunt IV. — „Galicja*. Z końcem sierpnia prze- 
wiercano inoceramy w głębokości 933,5 m. 
Rury 9. 

Minister Kwiatkowski — „Pionier. Ruch otworu 
czasowo wstrzymano. Czeka się na rury. 

Bitumen 67 — „Limanowa. Otwór nieczynny. 
W sierpniu ściągnięto 1,99 cyst. ropy. 

Ropa —- „Limanowa. Otwór nieczynny. W ciągu 
sierpnia Ściągnięto 1,05 cyst. ropy. 

Gallieni — „Limanowa. Wiercono. Ostatnia głę- 
bokość 1196,4 m. Rury 7. 

Bohdan — „Limanowa. Głębokość z końcem 
sierpnia 1034,3 m. Rury 9. 

Borysław. 

Pontresina V. — „Galicja. Dnia 21 sierpnia b. r. 
po pogłębieniu do 1587,3 m. (dolny eocen) 
nawiercono ropę, której ilość wynosiła po- 
czątkowo 4000 kg. dziennie. Produkcja ta 
w miarę regularnego tłokowania systema- 
tycznie wzrastała i usaliła się na 1,2 cyst. 
dziennie na dobę. Przed pogłębieniem pro- 
dukcja tego otworu wynosiła 700 kg. 



„ „Bir. 400 
Wiara — „Limanowa. Po zapuszczeniu pomp 

i rozpoczęciu regularnego pompowania, za- 
nieczyszczenie ropy, pochodzącej z tego 
otworu, spadło z 16% na 8%. Produkcja pod- 
niosła się wskutek tego na 1 cyst. dziennie. 

Tustanowice. 

Statelands - Południe — „Małopolska. Głębo- 
kość* z końcem sierpnia 1687,3 m. Warstwy 
polanickie. Rury 6'/+”. 

Statelands XXVI. — „Małopolska*. Prostowanie 
otworu w toku. Głębokość 108 m. 

Muchowate 48 — „Galicia*. Dnia 20 sierpnia na- 
wiercono w głębokości 409,3 m. w 7” rurach 
pierwszą ropę w ilości około 1100 kg. 
W miarę pogłębiania produkcja wzrastała 
dochodząc w głębokości 412,9 m. do 1400 kę. 
dziennie. Pompuie. 

Muchowate 52 — „Galicja. Wierci normalnie. 
łebokość z końcem sierpnia 356 m. Rury 9. 

Zotja — „Gazy Ziemne'. Dnia 7 sierpnia w gię- 
bokości 575,4 m. nawiercono ropę, której 
ilość wynosiła początkowo około 700 kę. 
W miarę pogłębiania produkcja stopniowo 
wzrastała dochodząc do około 1500 kg. dzien- 
nie. Głębokość z końcem sierpnia 614,4 m. 
Rury 7”. Wierci i łyżkuie. 

Schodnica. 

Odbudowa złoża — „Gazy Ziemne*. Produkcja 
ropy z sektora, pozostającego pod dzia- 
łaniem 2 otworów wtłaczających, wy- 
kazała w sierpniu dalszy wzrost o około 
7 cyst. W stosunku zatem do produkcji uzy- 
skiwanei przed zastosowaniem odbudowy 
złoża wzrost wydobycia ropy wynosi około 
29 cyst. 

Dnia 27 sierpnia uruchomiono trzeci otwór 
wtłaczający „Ludmiła. W ciągu 5 dni są- 
siednie szyby wykazały wzrost produkcji 
o 1 cyst. 

Odbudowa złoża, od chwili jej uruchomienia, 
data „Gazom Ziemnym' w Schodnicy wzrost 
produkcji ropy w ilości około 30 cyst. 
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Stańkowa. 

Kempner ll. — „St. Nobel'. Z końcem sierpnia 
przewiercano warstwy przejściowe w głębo- 
kości 355,8 m. 

Stara Wieś. 

Standard I. — „St. Nobel'*. Wiercenie tego otwo- 
ru systemem .„Kallyx' rozpoczęto dnia 1-go 
sierpnia b. r. Głębokość z końcem sierpnia 
19 m. 

Orów. 

Pionier - Orów. Głębokość otworu z końcem 
sierpnia 621,4 w nasunięciu. Rury 14”. W głę- 
bokości 600 m. przejściowe, słabe ślady ropy 
i gazu. 

Okręg górniczy Stanisławów. 

Kopalnia „„Chrobry' — Nawierciła w lipcu b. r. 
w otworze Nr. 8 w Pasiecznej (Małopol- 
ska) w głęb. 1242,7 m. około 1 cyst. ropy 
dziennie i 4 m”/min. gazu. Produkcja ta usta- 
lita się następnie na około 9000 kg. dziennie. 
Na kopalni „Kozak* Nr. 2 w Rosulnei uzy- 
skano 700 kg. ropy w głęb. 213,8 m. 

Okręg górniczy Jasło. 

Kopalnia „Mazowsze: — w Krygu nawierciła 
dnia 28 sierpnia br. w głębokości 431 m pro- 
dukcję 3.000 kg., w I-szym horyzoncie. Wier- 
cenie rozpoczęto dnia 17. V. br. 

Kopalnia „Ropita* — nawierciła w Wóitoweji 
w głęb. 103.70 m w rurach 12” w piaskowcu 
ciężkowickim produkcję 1.200 kg, która usta- 
liia się na 700 kg dziennie ropy benzynowej 
o c. g. 0.827. Wiercenie rozpoczęto dnia 
RASREUE 

Kopa!nia „„ibusza: — w Libuszy nawierciła 
dnia 14-go VIII. br. w głębokości 227 m pro- 
dukcję 1.500kg., która ustaliła się na 800kg 
dziennie, w rurach 9” z drugiego piaskowca 
ciężkowieckiego. 
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