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Jedną z wybitnych cech kopalnictwa nafto- 
wego jest niepewność wyników pracy poszu- 
kiwawczej, a nawet eksploatacyjnej. Cecha ta, 
stworzona przez samą przyrodę, różni kopal- 
nictwo naftowe w iwysokim stopniu od 'wszelkich 
innych przemysłów górniczych, i to różni na nie- 
korzyść naftowego. 

(ieologja, ujmując naukowo problemy znajdo- 
wania się ropy w skorupie ziemskiej, nie jest 
dotąd 'w stanie dać odpowiedzi na liczne pyta- 
nia, które przemysłowiec jest uprawniony po- 
stawić. Stanowi ona potężną pomoc dla Iposzu- 
kiwacza, mimo iż operuje najczęściej tylko 
przypuszczeniami i prawdopodobieństwami, nie 
jest wszelako, niestety w stanie usunąć momentu 
znacznego ryzyka, istniejącego w pracy poszu- 
kiwania złóż naftowych. 

Stąd pochodzi 'ta, dla przemysłu niewłaściwa, 
a nawet szkodliwa opinia loteryjności, opinia 
pozornie tylko słuszna, albowiem poszukiwania 
ropy naftowej są tylko dla tego loterią, kto je 
za taką uważa, i stawia wszystko co ma na 
jedną kartę, by wygrać dużo, lub «wszystko 
stracić. Prawdziwy przemysłowiec nie gra, lecz 
pracuje przygotowawszy się 'odpowiednio do 
warunków stworzonych przez przyrodę, które 
nie są dla niego niespodzianką, to znaczy uzbro- 
iwszy się nie tylko w wymaganą tu wiedzę geo- 
logiczną, ale również iw potrzebne w tem przed- 
sięwzięciu zasoby materjalne, t. zn. kapitał. Je- 
żeli już koniecznie chodzi o częste niestety po- 
równywanie kopalnictwa naftowego z grą, to 
mozna stwierdzić, że wygrywa ten, kogo stać 
na to, by nabywać wiele szans równocześnie, 
l by Iprzetrwać okres ewentualnego niepowo- 
dzenia, czyli innemi słowy, poszukiwanie ropy 
naftowej, by nie było ryzykownem, wymaga 
asa może nawet bardzo wielkich kapita- 
Ów. 

Aleatoryjność kopalnictwa naftowego, / nie 
ogranicza się jednak do prac poszukiwawczych, 
przeciwnie, nie opuszcza ona przemysłowca 
nawet na już odkrytych i będących w regular- 
nej eksploatacji obszarach, pola naftowe są bo- 
wiem niejednolicie wykształcone, wskutek cze- 
go jest każdy otwór wiertniczy zagadką, ;gdy 
się go izakłada, na którą odpowiedź otrzymuje 
się dopiero po ukończeniu wiercenia, gdy pole 
naftowe jest całkowicie zbadane i poznane, gdy 
zostało ostatecznie zwiercone, to znaczy, gdy 
jego żywot się kończy. Ten stan rzeczy utrudnia 
przemysłowcowi w wysokim stopniu ułożenie 
racionalnego planu eksploatacji, planu któryby 
zapewnił iaknajwiększe wykorzystanie pod- 
ziemnych zasobów przy iaknajmniejszych kosz- 
tach, któryby zapobiegł tak częstemu marno- 
trawieniu gazów, imających dla przemysłowca 
naftowego bardzo doniosłą, podwójną wartość, 
jako bardzo cenny materiał opałowy i surowiec 
dla uzyskiwania :gazoliny, oraz jako 'energia, 
która w złożu naftowem spełnia rolę silnika, 
wprawiającego w ruch płynny iminerał, iakim 
jest ropa i napędzającego ją do otworu wiertni- 
czego, a czasem wynoszącego ią tym otworem 
wprost na powierzchnię. 

Kopalnictwo naftowe odznacza się jeszcze jed- 
ną cechą, tym razem nie stworzoną przez przy- 
rodę, iak poprzednio, lecz przez 'ludzi, którzy 
przyrodę źle rozumieją, lub pragną daremnie na- 
giąć ją do swoich celów lub upodobań. ;, ! 

Ropa naftowa, powstając w skorupie ziem- 
skiej, zgromadziła się w pewnych miejscach, 
zwanych złożami, które to złoża mają oczywi- 
Ście swoje wymiary i granice, nie zdradzające 
się wszelako prawie niczem na powierzchni, a 
które odkrywa się ii ustala zazwyczaj dopiero 
podczas eksploatacji. Złoża te nie są nadto, jak 
już wspomniałem, 'w obrębie swoich granic jied- 
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nolicie wykształcone ji nie przedstawiają dla iprze- 
mysłowca jednakowej iwartości w każdem miej- 
scu. 5ą miejsca lepsze ji gorsze, są takie na któ- 
rych przemysiowiec traci, a na innych Świetnie 
zarabia, jednak rozróżnić ich od siebie nie podo- 
bna. Ztoża te stanowią t. zw. jednostki .geolo- 
giczne, które przyroda stworzyła jako mniej lub 
więcej w sobie zamknięte całości. 

Niestety ludzie, przystępując do wykorzysty- 
nia tych skarbów przyrody, rozdzierają to co 
ona jako całość stworzyła, dzielą ją dowolnie, 
bezplanowo, na podstawie zasad mic z przyrodą 
nie mających wspólnego, na cząstki na których 
Ima się rozwijać życie przemysłowe, na każdej 
cząstce inne, oparte mie na jedynie tu miaro- 
dajnych prawach przyrody, lecz na jndywidual- 
nych zapatrywaniach iednostek, kierowanych 
często podświadomie, zgoła innemi pobudkami. 

Pierwszą i najważniejszą konsekwencją tego 
stanu rzeczy jest marnotrawstwo kapitału i pra- 
cy, objawiające się w ten sposób, że właściciele 
poszczególnych ucząstków, stanowiąc dla siebie 
konkurencję, są raczej nieprzychylnie względem 
siebie usposobieni, gospodarują każdy z osobna 
na swoim ucząstku, mając czasami więcej na 
uwadze przysporzenie szkody sąsiadowi, niż SO- 
bie samemu korzyści. 

Powstaje zacięta walka konkurencyjna, pod- 
czas której wykonuje się wielokrotnie tę samą 
robotę, rozwiązuje te same zagadnienia, tworzy 
takie same zakłady pomocnicze i urządzenia 
wielokrotnie na małą skalę, zamiast tworzyć 
jednostki większe, w skutek tego sprawniejsze 
i ekonomiczniejsze. fen stan rzeczy prowadzi 
nie tylko do znacznego marnotrawstwa mater- 
jału, pracy i kapitału, ale stwarza bardzo czę- 
sto miejscową madprodukcję, której skutkiem 
jest spadek cen. laka gospodarka, będąca nor- 
malnym objawem, obniża znacznie rentowność 
przedsiębiorstwa jako całości i jest często przy- 
czyną strat tam, gdzie poważne zyski mogły 
i powinny mieć miejsce. 

Stany Zjednoczone (Am. Półn., których prze- 
mysłt naitowy przerasta kilkakrotnie rozmiarami 
całą resztę globu ziemskiego jpod tym względem, 
ten kraj nieograniczonych możliwości i niezna- 
nych gdzieindziej środków, 'więcej od innych 
kraiów produkujących ropę cierpiał z wyżej po- 
krótce przytoczonych przyczyn, i począł szukać 
rady, aby uniknąć oczywistych, bardzo poważ- 
nych strat. Należało usunąć źródło złego, napra- 
wić :to, co ludzie popsuli. 

W ten sposób powstała przed paru laty myśl, 
która jest istotnie wyjściem z tego trudnego po- 
łożenia, w jakiem znajduje się kopalnictwo naf- 
towe w krajach o gęstem zaludnieniu i rozdrob- 
nieniu własności ziemskiej, myśl która rozwią- 
zuje to zagadnienie bez pomocy ustawy, na pod- 
stawie dobrowolnego: porozumienia, a polega ona 
na zcalaniu cząstkowych interesów, objawiają- 
cych się na jednostkach geologicznych, w wiel- 
kie jednostki gospodarcze. W Ameryce zwą ten 
zabieg organizacyjny unifikacią. ; 

Zasadniczo rzecz polega na tem, że większość 
a lepiej jeszcze, wszyscy właściciele cząstek 
wchodzących w skład danego pola naftowego, 
stanowiącego geologiczną jednostkę, nie pozby- 
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wając się indywidualnej własności, zawierają 
limowę, na podstawie której cała ta jednostka 
podlega eksploracji i eksploatacji wykonywanej 
przed jednolity zarząd, itak jak gdyby była wła- 
snością jednostki, na wspólny pov koszt, 
ryzyko, zysk lub stratę. i 

Korzyści z takiego urządzenia są niezmiernie 
liczne. Pierwszą z nich stanowi dokonanie eks- 
ploracji na podstawie wiedzy geologicznej, nie- 
skrępowanej drobnemi granicami indywidualnej 
własności, z uwzględnieniem interesów całego 
pola, zatem w warunkach bez porównania racjo- 
nalniejszych z geologicznego punktu widzenia, 
a równocześnie korzystniejszych ze względów 
na koszty, które będą znacznie niższe. | 

Po dokonaniu pierwszego, odkrywczego wier- 
cenia, będzie można, w porozumieniu z geolo- 
giem, i stosownie do rozporządzalnych Środków 
ustalić pewien plan eksploracji, która może być 
równocześnie i eksploatacią, przyczem mogą 
i powinny być wzięte pod rozwagę także sto- 
sunki panujące na rynku handlowym, by nie wy- 
woływać ewentualnego spadku cen. | | 

Przy indywidualnej gospodarce 'musi bronić 
właściciel każdego ucząstka własnych swoich 
interesów, i może czasami tylko, i to w miedo- 
statecznej mierze, wykorzystać 5 na 
zdobyte przez sąsiada. Przez unifikację zyskuje 
się przy eksploracji przedewszystkiem na ilości 
poszukiwawczych czy odkrywczych otworów, 
może ich bowiem być znacznie mniej, nadto są 
one, wraz z pustemi i zaniechanemi szybami wy- 
konane na wspólny koszt. 

Ponieważ w Stanach Zjednoczonych ,wyko- 
nuje się wiercenia przeważnie przez przedsię- 
biorców, jest jasnem, że przy unifikacji istnieje 
możność uzyskania korzystniejszych ofert na 
te roboty, odpada bowiem konkurencja wiaści- 
cieli poszczególnych ucząstków, którzy w oba- 
wie, by im sąsiad 'nie odebrał ropy, bronią 
swych granic własnemi wierceniami, i powstaje 
dobrze znany wyścig wierceń, tak szkodliwy dla 
kopalnictwa naftowego. Przy unifikacji istnieje 
tylko jeden oddający roboty, występuje zatem 
konkurencja oferentów, 'pociągająca za |sobą 
spadek cen tej roboty. Przedsiębiorcy mogą zre- 
sztą i bez tej konkurencji pracować za niższe 
ceny, mają bowiem widoki na znacznie rozleglej- 
sze i dłużej trwające roboty. Bezpośrednia ko- 
rzyść jaką daje unifikacja gospodarki przy eksplo- 
racji, iest przeto dwojaka, a mianowicie, wskutek 
racionalnie prowadzonych prac poszukiwaw- 
czych, oszczędza się na ilości wierceń, — wsku- 
tek ubytku zaś konkurencji pomiędzy właściciela- 
mi terenów, uzyskuje się niższe ceny. Są jednak 
i pośrednie korzyści, polegające na lepszem wy- 
zyskaniu gazów, nawierconych w poszukiwaw- 
czych otworach. Przy indywidualnem gospodar- 
stwie, gdzie każdy musi o sobie myśleć i jdla 
siebie pracować, zużywa też każdy właściciel 
ucząstka nawiercony przez siebie gaz dla swoich 
własnych celów, starając się zbywającą resztę 
sprzedać. W tym celu buduje potrzebne do tran- 
sportu gazu rurociągi, stacje gazowe j t. p. za- 
kłady, a ponieważ jest więcej właścicieli, i każ- 
dy pracuje na wyścigi z sąsiadami, znajdują się 
oni wszyscy w tem samdm położeniu, skutkiem 
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czego spada przedewszystkiem cena gazu, a nad- 
to powstaje cały szereg identycznych urządzeń 
pomocniczych, obok siebie. Następuje także zbyt 
szybkie odgazowanie pokładu. : 

I przy unifikacji mogą zachodzić wypadki 
nadmiaru gazów, w każdym jednak razie istnieją 
warunki korzystniejszego jego zbytu, i odpada 
potrzeba wielokrotnej budowy tych samych za- 
kładów pomocniczych. Ze iwzględu na gospodar- 
kę gazami, zaznacza się przy unifikacji, już pod- 
czas robót poszukiwawczych, jedna korzyść po- 
średnia, która doniosłością swoją znacznie prze- 
wyższa poprzednio wymienione, zwiaszcza na 
terenach posiadających znaczne / ilości gazów 
w swych złożach. | Jak wiadomo, stanowi gaz 
tę siłę motoryczną, tkwiącą w złożu, która od- 
grywa najważniejszą rolę podczas eksploatacii. 
Gaz o właściwej prężności, powoduje samoczyn- 
ny, przeto nie pociągający kosztów, wypływ ro- 
by na powierzchnię. Należy zatem jaknajskrzęt- 
niej strzedz owej prężności, gdyż spadek jej jest 
początkiem sztucznej eksploatacji, dokonywanej 
przez wydźwig sprężonym gazem lub powie- 
trzem, przez odbudowę ciśnienia lub pompowa- 
nie, a każdy z tych sposobów eksploatacji ko- 
sztuje, podczas gdy samoczynny wypływ ropy 
nie pociąga za sobą prawie żadnych kosztów. 
Przy indywidualnej gospodarce zachodzi już 
Fodczas eksploracji naturalna niejako koniecz- 
ność marnotrawienia gazu jako materjału, a tem 
samem i ciśnienia, tak bardzo cennego, każdy 
właściciel bowiem, chcąc eksploatować na- 
wierconą przy eksploracji ropę, pragnie zape- 
wnić sobie gaz, potrzebny dla dalszych (własnych 
wierceń. Wrazie posiadania nadmiaru gazu, 
zbędną resztę sprzedaje albo, co częściej ma miej- 
resztę albo sprzedaje albo, co częściej ma miej- 

"sce, wypuszcza nadmiary w powietrze, powo- 
dując szybki spadek ciśnienia złożowego w ca- 
iem już złożu, nie tylko w swoim ucząstku, 
z wszystkimi jego zgubnemi konsekwencjami. : 

Ekspioracja przechodzi samoczynnie w okres 
eksploatacji, który zaznacza się powstawaniem 
caiego szeregu zakładów ubocznych i pomoc- 
niczych, a niezbędnych, jako to zbiorniki i prze- 
wody ropne, oraz takież stacje pompowe, sta- 
cje eksploatacji i ekspedycii gazów, przewody 
sazu, stacje zaopatrzenia kopalni w wodę i prze- 
wody, drogi komunikacji wewnętrznej, stacje 
kompresorów, gazoliniarnie, warsztaty, maga- 
zyny materjaiowe i narzędzi, wreszcie admini- 
stracja, kierownictwo ji zarząd i t. p. Prawie 
wszystkie te zakiady czy instytucje są potrzeb- 
ne zarówno w maiem, jak i dużem przedsiębior- 
stwie, w stopniu proporcjonalnym do iego roz- 
miarów. Ileż to razy zatem powtarza się ten sam 
zakład, ilu wymaga budynków wielokrotnych, 
ile dozoru, obsługi, zarządu! Wszystko to znacz- 
nie upraszcza się przy wspólnej 'zunifikowanej 
Z0Spodarce, usprawnia i obniża koszty, zarów- 
no zażożenia jak i popędu, zmniejsza przeto wy- 
sokość potrzebnego kapitału, a z nim jego amor- 
tyzację i oprocentowanie. Koszty eksploatacii 
zostają znacznie obniżone, a tem samem pod- 
MeSsiona rentowność przedsiębiorstwa. 

W okresie eksploatacji najwybitniej zazna- 
czają się korzyści unifikacji w dziedzinie gospo- 
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darki gazem, ze względu na wspomnianą już Tro- 
lę jaką on odgrywa w wydobywaniu się ropy ze 
złoża. Złoża naftowe wykazują, jak wiadomo 
znaczne różnice 'w lokalnem wykształceniu, a za- 
tem i w zawartości ropy i gazów, i zdarza Się 
niejednokrotnie, że pewne części pola są albo 
wyłącznie, albo wybitnie gazowemi. Gaz ucho- 
dzący otworami, na tej części pola nawierconemi, 
bywający czasami pod bardzo wysokiem ciś- 
nieniem, obniża szybko ciśnienie złożowe całe- 
go pola, a temsamem nietylko skraca okres sa- 
moczynnej produkcji, ale zmniejsza ilość dają- 
cej się ze złoża wydobyć ropy. Jeżeli ta gazo- 
wa część pola jest indywidualną własnością, gaz 
z niej otrzymywany może stanowić jedyny do- 
chód 'właściciela, i trudno od niego 'wymagać, 
aby ze względu na interes sąsiadów zamykał 
on te otwory i pozbawiał się dochodu. Można- 
by, co prawda ułożyć się z nim o to, stwarza to 
jednak tak znaczne trudności, że układy takie 
nie zawsze przychodzą do skutku. Przy jedno- 
litej, zunifikowanej gospodarce, zbawienny ten 
zabieg wchodzi nieomal automatycznie w zasto- 
sowanie, nikt na nim nie traci, przeciwnie wszy- 
scy zyskują przez przedłużenie okresu samo- 
czynnej produkcji i lepsze wyzyskanie zasobów 
ropy w złożu się znajdujących, gaz bowiem, szu- 
kając sobie ujścia, po zamknięciu gazowych 
otworów, znajduje je przepływając przez są- 
siednie, ropne partje złoża, wypychając ropę do 
otworów tam odwierconych i wzbogacając się 
w gazolinę. Oczywiście, napotykając w tej dłuż- 
szej drodze na 'znaczne opory, nie tak rychło 
i łatwo opuszcza złoże, jakby to miało Imiejsce, 
gdyby otwory w gazowej części nawiercone — 
staty otworem. i | 

W miarę postępowania eksploatacji i wyczer- 
pywania się zasobów ciśnienia i ropy, przecho- 
dzimy do sztucznych sposobów wydobywania 
ropy, w których wybitną rolę znowu odgrywa 
gaz, stojący pod wysokiem ciśnieniem w zare- 
zerwowanych, zamkniętych gazowych częściach 
pola. 'Gaz ten, doprowadzony do pojedyńczych 
otworów, służy do wydźwigowei ' eksploatacji 
gazem (gas lift), lub wpuszczony w złoże, odbu- 
dowuje osłabie tam ciśnienie , (repressuring). 
O ile brak nam takich rezerw, uciekamy się do 
instalowania stacji kompresorów, które stwa- 
rzają sztucznie potrzebne ciśnienia, których przy- 
roda już wiecej nie daje. W obu wypadkach za- 
pewnia unifikacja niezmierne korzyści, przez 
centralizację urządzeń i nie krępowane granica- 
mi ucząstków stosowanie odbudowy ciśnienia, 
które przy indywidualnej gospodarce napotyka 
na trudności wskutek naruszania interesów są- 
siadów. Także i na gazolinie zyskuje ogół, albo- 
wiem gaz wttaczany do otworów lub złoża, iwy- 
chodzi znacznie wzbogacony w gazolinę, która 
opłaca część kosztów stacji kompresorów. 

Obok tych wszystkich korzyści bezpośrednich, 
istnieje cały szereg korzyści, zwanych w ame- 
rykańskiej prasie : korzyściami ' „mniejszemi”, 
w sumarycznym efekcie jednak bardzo wydat- 
nych, jak handlowe, brzez korzystniejsze zaku- 
py materjałów, techniczne, przez lepsze wyko- 
rzystanie zapasów marzędzi i urządzeń, przez 
centralizację i usprawnienie zarządu i wiele inn. 
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Amerykańska prasa fachowa jest od dwu mniej 
więcej lat przepełniona publikacjami z tej dzie- 
dziny, i można pomiędzy niemi znaleść cyfrowe 
przykłady osiągniętych, lub możliwych do (osiąg- 
nięcia korzyści, przy zastosowaniu unifikacji. 
W przykładach tych uderza olbrzymia różnica 
zachodząca w ilości odwiercanych otworów eks- 
ploracyinych i eksploatacyjnych, a zatem także 
w ich koszcie, przy równoczesnym znacznym 
wzroście ilości wydobytej ropy i gazoliny, co 
świadczy 'o bardzo daleko posuniętej racjonali- 
zacji eksploatacji.Lzysty zysk, osiągnięty z ca- 
łego pola naftowego przy unifikacji, przewyż- 
szał, względnie mógi przewyższać zysk osiąga- 
hy przy indywidualnej gospodarce o 50%, a na- 
wet o więcej niż 100%! 

To też amerykański przemysł naitowy bardzo 
zdecydowanie staje ipo stronie unifikacji, widząc 
w niej nietylko zapewnienie większych korzyści 
dla przedsiębiorstwa, ale również i lepsze wy- 
korzystanie darów przyrody, stanowiących ma- 
jątek narodowy. Wiele większych towarzystw 
powzięło uchwały, by nie pracować na niezuni- 
fikowanych terenach, la w prasie pojawiają się 
głosy domagające się ustawowego obowiązku 
unifikacji, tam gdzie nie obiawi się dobra wola 
zainteresowanych. Znamiennem jest, że oprócz 
spekulantów rozmaitego rodzaju, przeciwnikami 
unifikacji są także „wydziały terenowe' wiel- 
kich towarzystw, które wolą chodzić „udeptane- 
mi Ścieżkami”, jak się wyraził jeden z general- 
nych dyrektorów, niż szukać nowych, lepszych 
dróg. 

Wypracowano już cały szereg zasad i prze- 
pisów, wyrobiło się kilka typów unifikacii oraz 

Inż. Marjan SZYDŁOWSKI 
Warszawa 
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pewne odmiany zarządu takiej wspólnoty inte- 
resów, a w publikacjach znaleść można nietylko 
owe zasady, ale nawet gotowe schematy kon- 
traktów i rozliczeń z udziałowcami, co dowo- 
dzi jak A zależy amerykańskiemi przemy- 
słowi . 'rozpowszechnieniu się zunifikowanej BOROWA 

Warunki u nas panujące nie zupełnie pokry- 
wają się z amerykańskiemi. Różnica polega prze- 
dewszystkiem na tem, że u nas nie napotyka 
się tak rozległych, wprost olbrzymich jednostek 
geologicznych, jak w Stanach Zjednoczonych A. 
P., poza Schodnicą może i Borysławiem. Ale 
też u nas i przedsiębiorstwa mają proporcjona|- 
nie mniejsze rozmiary, a te które u nas uchodzą 
za wielkie, tam do naimniejszych możeby się za- 
liczały. (To też i u nas jest pole do unifikacji na 
naszą, mniejszą skalę, mniejszych jednostek ge- 
ologicznych, zajętych przez mniejszą ilość, mniej- 
szych przedsiębiorców. Współzawodnictwo ma- 
łego krajowego kapitału z wielkim, który u nas 
jest zagranicznym, mogłoby znaleść ujście przez 
tworzenie zunifikowanych jednostek, gospodar- 
czo silnie zwartych, przeto sposobniejszych do 
twardej walki, jaka «każdego przemysłowca 
w obecnej dobie czeka. Podnietą do tych dążeń 
powinna być możliwość podniesienia tak małej 
dziś rentowności kopalnictwa naftowego w Pol- 
sce, a warunkiem powodzenia są pewne ofiary 
z własnej indywidualności i zdolność podporząd- 
kowania własnego interesu, interesowi ogólne- 
mu, co tem łatwiej w tym wypadku przyjść po- 
winno, że celem tych a byłby własny, indy- 
widualny zysk. 

O program naftowy 

W Kurjerze Warszawskim z dnia 27-go listo- 
pada i 5-go grudnia r. b. ukazały się artykuły 
Prof. Henryka Tennenbauma, polemizujące z rze- 
komemi wytycznemi rządowej polityki naftowej. 
Fundamentem, na którym prof. Tennenbaum 
oparł strukturę swych wniosków, było moje 
„miarodajne oświadczenie”. W rezultacie jestem 
zmuszony do udziału w dyskusji. ' 

Sam fakt ten byłby obojętny, gdyby nie uczu- 
cie, że znajdujemy się na fałszywym torze. Prof. 
Tennenbaum zwalcza zasadnicze formy zorga- 
nizowanej produkcii, zw. karteli. Krytyka 
programu maftowego jest tylko fragmentem tej 
dziatalności. Stąd dyskusję należałoby podzielić 
na dwie części, ogólną — i szczegółową, doty- 
czącą przykładu naftowego. | 

Dyskusji ogólnej nie podejmuję — toczy się 
ona na | szerszej ' płaszczyźnie. | Jednocześnie 
stwierdzam, że do analizy polityki naftowei 
Prof. Iennenbaum przystąpił, nie zapewniwszy 
sobie niestety Ścisłych informacyj fachowych. 

W rezultacie polemika jest jednem wielkiem nie- 
porozumieniem. ; 

W pierwszym swym arodade Prof. Tennen- 
baum pisze, że „popieranie wytwórczości ropy 
narzuca konieczność popierania eksportu wyro- 
bów naftowych”. 

Co do tego niema żadnych wątpliwości. ; 
W dalszym ciągu artykułu okazuje się, że au- 

torowi wydaje się, że ten eksport, a co za tem 
idzie popieranie wytwórczości — są zagrożone. 

Cytuję dosłownie: 

„Okazuje się, że podobne niebezpieczeń- 
stwo grozi eksportowi wytworów mnafto- 
wych. Z miarodajnego oświadczenia p. Mi- 
nistra Szydłowskiego 0 programie nafto- 
wym rządowym dowiadujemy się, że jego 
zasadniczem zadaniem jest utrzymanie pro- 
dukcji ropy na wysokości, potrzebnej do po- 
krycia zapotrzebowania krajowego w: pro- 
duktach naftowych z nadwyżką kilkuna- 
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stoprocentową. Z tego wynika, że eksport 
produktów naftowych, wynoszący ; około 
50% wytwórczości, ma być planowo obni- 
żony do kilkunastu procent wytwórczości, 
a tem samem zredukowana ma być wy- 
twórczość ropy. . 

Nie idzie tu o krytykę metod, (przy któ- 
rych pomocy Rząd realizowałby popieranie 
eksportu i wytwórczości ropy, gdyż iest to 
sprawa niezmiernie złożona. Stosowanie 
tych czy innych metod daje się jednak uspra- 
wiedliwić tylko zamiarem popierania male- 
jącej produkcji ropy i zamiarem popierania 
eksportu wytworów naftowych. Skoro jed- 
nak program rządowy przewiduje redukcję 
wytwórczości ropy i ustalenie wygospoda- 
rzonej sprawiedliwej ceny ropy nie w celu 
popierania wywozu produktów naftowych, 
lecz zapewnienia większej rentowności ra- 
finerjom naftowym, to trzeba stwierdzić, że 
taka polityka znajduje się w zasadniczej 
sprzeczności z obowiązującemi dotychczas 
postulatami państwowej polityki naftowej; 
Rąd zaczyna się rządzić tylko zamiarem za- 
pewnienia wyższei rentowności dziewięciu 
wielkim _ skartelizowanym * przedsiębior- 
stwom naftowym i lekceważyć zadanie pod- 
niesienia wytwórczości ropy i eksportu pro- 
duktów. , 

Cały ten wywód jest nieścisły i dowodzi tyl- 
Ko, (że źle jest, kiedy ekonomista nie porozumie- 
wa się 'z przemysłowcem. Punktem ciężkości 
ma być moje „miarodajne' oświadczenie. , 

Jak wynikło z dalszej polemiki Prof. Tennen- 
baum powołał się na przemówienie moje, wy- 
gioszone w Krośnie na VI. Zjeździe Naftowym. 

rzemówienie to było wygłoszone 'w obecności 
„Ministra Przemysłu i Handlu p. Gen. Zarzyckie- 
20, Dyrektora Departamentu Górniczo - Hutni- 
czego M. P. i H. p. Cz. Pechego i kilkuset osób, 
reprezentujących niewątpliwie wszelkie interesy 
naftowe, zarówno producentów ropy, jak 'też 
1 rafinerów. Pozatem referat mój był ogłoszony 
drukiem w Gazecie Handlowej z dnia 3-go listo- 
pada Nr. 252, oraz w czasopismach „Przegląd 
Gospodarczy* Nr. 21, „Przemysł Naftowy* Nr. 
e2, „Nafta” Nr. 10 i nie wywołał żadnych zastrze- 
żeń. Podkreślam to z naciskiem, gdyż Krodowi- 
sko, w którem wygłosiłem referat, było niewąt- 
pliwie wysoce fachowe, a pisma dotarły także 
do tych nielicznych zainteresowanych, którzy 
na Zjazd Naftowy nie przybyli. Nikt poza Prof. 
Tennenbaumem nie wyciągnął z mojego oświad- 
czenia wniosku, że tendencją polityki naftowej 
jest zmniejszenie eksportu, a to z tego prostego 
Dowodu, że nikt wtajemniczony w metody rozu- 
Mmowania przemysłowca naftowego podobnych 
wniosków nie mógł wyciągnąć. | | 

Skąd więc to nieporozumienie? 
W odpowiedzi Dyrektorowi Pechemu Prof. 

lennenbaum cytuje moje słowa. Powiedziałem 
istotnie mówiąc o programie naftowym, że ,,... 
do podstawowych jego zagadnień należy utrzy- 
manie produkcji ropy na wysokości potrzebnej 
do pokrycia zapotrzebowania krajowego w pro- 

uktach naftowych z nadwyżką kilkunastopro- 
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centową. Nadwyżka ta przeznaczona na eksport 
ma tworzyć konieczną rezerwę, niezbędną ze 
względu na zmienność produkcii...* | 

Określenie „nadwyżka kilkunastoprocentowa' 
stało się powodem całej dyskusji. Wobec tego 
pozwolę sobie bliżej to wyjaśnić. | 

Ze 100 kg ropy otrzymujemy przeciętnie |oko- 
ło 380 — 35% nafty, 15 — 20% benzyny, 35% 
olejów gazowego i smarowych, 6 — 7% mara- 
finy, pozatem asfalt i koks, oraz straty na prze- 
róbce. | 

Oczywiście wewnętrzne spożycie każdego z 
otrzymanych produktów jest inne, przyczem po- 
została część nieskonsumowanej w kraju pro- 
dukcji jest przeznaczona na eksport. W r. 1931 
wewnętrzne spożycie wynosiło w tonnach: ben- 
zyna 82.431 (eksport 70.524), nafta rafinowana 
134.053 (eksport 10.692), nafta dystylowana 460 
(eksport 26.418), oleje smarowe 97.538 (eksport 
71.735), parafina 8.431 (eksport 22.113): 

Głównym produktem naftowym, konsumowa- 
nym w kraju, jest nafta, w ilości około 80% 'pro- 
dukcji, wskutek czego rezerwa na eksport wy- 
nosi okoto 20%, 'a więc 'ściśle według mego 
oświadczenia kilkanaście procent. | | 

Po to, aby mieć kilkanaście procent nadwyżki 
eksportowej w nafcie trzeba produkcię utrzy- 
mać na dzisiejszym poziomie. Ta nadwyżka jest 
tą naszą niezbędną rezerwą, konieczną, jeśli zwa- 
żymy spadek produkcji ropy i poziom zapotrze- 
bowania krajowego na naitę, ulegającego tylko 
drobnym wahaniom. Powtarzam raz jeszcze, że 
jako punkt wyjścia wszelkich rozważań bierze 
się zawsze produkt główny, to jest naftę. W ten 
sposób zrozumieli mnie wszyscy zainteresowani 
i z ich strony nie spotkała mnie żadna Kkry- 
tyka. ! 

Tyle słów wyjaśnienia. Dodam ido tego i to 
jeszcze, że z całego tekstu mojego przemówienia 
stanowisko popierania produkcji ropy wynikało 
wyraźnie. Mówiąc o powierzonej mi przez Mi- 
nistra Przemysłu i Handlu misji organizacii prze- 
mysłu naftowego powiedziałem dosłownie „jako 
najważniejszy problem do rozwiązania, wytkną- 
łem sobie wyszukanie systemu, któryby zapew- 
nit wszystkim producentom każdomiesięczny od- 
biór wyprodukowanej przez nich ropy, oraz mo- 
żliwie najwyższą cenę'. . | | 

Powiedziałem również „QGrupie producentów 
ropnych przedłożyłem przy współpracy p. Dr. 
Kielskiego projekt Stowarzyszenia Producentów 
Ropy, do którego miał należeć każdy producent 
ropy, oraz projekt Konwencji Ropnej, t. i. umo- 
wy, która miała być zawarta między Syndyka- 
tem Przemysłu Naftowego a Stowarzyszeniem 
Producentów. Konwencja ta przewidywała od- 
biór ropy czystych producentów w wysokości 
do 20% ponad dzisiejszą produkcję oraz cenę 
tejże, ustaloną na podstawie mających się Ściśle 
oznaczyć elementów. 

Innemi słowy ' przewidywałem możliwości 
wzrostu produkcji, zabiegałem o cenę surowca... 
a Prof. lennenbaum po przeczytaniu mego prze- 
mówienia doszedł do wniosku, że „program rzą- 
dowy przewiduje redukcję wytwórczości ropy*. 
Obawiam się, że Prof. Tennenbaum nie czytał 
dokładnie całego mego przemówienia. 
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Przecież cytowałem cyifry wydobycia ropy, 
z których wynika, że wydobycie to spada. Cyfry 
te opatrzyłem następującym komentarzem: 
„z liczb tych wynika, że niebezpieczeństwo spad- 
ku produkcji jest duże i tylko racjonalna polity- 
ka naftowa, ustabilizowana na szereg lat, za- 
pewniająca producentowi odbiór ropy i maksy- 
malną możliwą cenę, może temu grożącemu 
spadkowi zapobiec. 

Chyba trudno wyraźniej. 
Referując w dalszym ciągu przebieg prac nad 

organizacją przemysłu naftowego, już po zło- 
żeniu przezemnie mej misji, a prowadzonych przy 
wybitnej inicjatywie p. Dyrektora Departamen- 
tu Cz. Pechego, mówiłem o powstaniu Syndy- 
katu Producentów Ropy oraz o umowie tegoż 
Syndykatu z Syndykatem Naftowym, gwarantu- 
jącym nietylko odbiór dzisiejszej produkcji, s 
też 20% ewentualnej nadwyżki. 

Pozatem cena ropy została przez kose 
techniczną, w której brali udział producenci ropy 
i rafinerzy — oznaczona dla każdej marki ropnei 
(a: jest ich w Polsce kilkadziesiąt o różnym skła- 
dzie chemicznym) na podstawie utargu krajo- 
wego i eksportowego przy nieuwzględnieniu na 
okres kryzysowy amortyzacji zakładów prze- 
twórczych, która dopiero w miarę wzrostu cen, 
wskutek zwiększenia ceny produktów ekspor- 
towych, miała być wzięta w kalkulację. 

Pozatem, celem przeprowadzenia kontroli nad 
utargiem eksportowym, również głównie , ze 
względu na cenę ropy, przewidywały prace 
organizacyjne utworzenie syndykatu dla eks- 
portu produktów naftowych, a sejmowa ustawa 
naftowa z marca b. r. nałożyła na Rząd termin 
powołania do życia najdalej do 6 miesięcy towa- 

Inż. Jan NATURSKI 
Kraków 
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rzystwa „Polski Eksport Naftowy', mającego za 
zadanie wspólny eksport produktów naftowych. 
Jakkolwiek nie mamy wpływu na ceny zagra- 
niczne produktów naftowych, będąc quantitć ne- 
gligeable w zaopatrywaniu europejskiego rynku 
naftowego, niemniej przeto uważaliśmy, że kon- 
trola kosztów handlowych, ponoszonych poza 
granicami kraju przez towarzystwa eksportu- 
jące, jest konieczna właśnie ze względu na in- 
teres producenta. 'lowarzystwo to zostanie w 
najbliższym czasie powołane do życia. 

To wszystko — to nie słowa, to pozytywne 
działanie, stwierdzające daleko idącą opiekę 
nad produkcją ropy, po to, aby .wysokość tej 
produkcji conajmniej utrzymać na „dzisiejszym 
poziomie. 

I słusznie oświadczył p. Dyrektor -Departa- 
mentu Górniczo- Hutniczego Cz. Peche, że 
„gdyby mnie ktoś zapytał, jak w dwóch słowach 
określić polski program naftowy, to przyszłoby 
mi to łatwo: kopalnictwo naftowe'. Dodam do 
tego, że stanowisko to, idące wyłącznie po linji 
interesów producentów surowca — a często 
nieuwzględniające życzeń czystych rafinerów — 
tworzy trudności w dobrowolnem zorganizowa- 
niu całego przemysłu naftowego. 

Prof. Tennenbaum nie zauważył, że 75% pro- 
dukcji ropy znajduje się w ręku grupy t. zw. 
producentów rafinerów. Polityka tej grupy po- 
lega nieraz na tem, aby cenę ropy trzymać na 
wysokim poziomie, bo w ten sposób utrudniają 
egzystencję tym rafinerjom, które własnej ropy 
nie posiadają. | 

Sądzę, że wyjaśnienia te wystarczą, aby stwier- 
dzić na czem polegało nieporozumienie, które 
stało się przyczyną dyskusii. 

Torpedowanie szybów produkujących w wa- 
runkach kapilarnych z szczególnem uwzględ- 

nieniem praw Jamin a 

Na kopalni Lipa w Lipinkach przeprowadza 
się systematycznie od kilku lat torpedowania 
tamtejszych otworów naftowych, przeważnie 
z dobrym rezultatem. Szyby naftowe kopalni 
Lipa, o których mowa, . założone są w Il-gim 
horyzoncie eoceńskim w stropie piaskowców 
ciężkowickich. Kopalnia posiada stokilkadziesiąt 
szybów, o głębokości 150 do 250 m, odwierco- 
nych w ciągu ostatnich 40 lat. Najstarsze szy- 
by lipinieckie, odwiercone pod koniec zeszłego 
stulecia, produkowały początkowo po kilka ty- 
sięcy kilogramów ropy dziennie. Nowsze szyby 
lipinieckie produkują przy nawierceniu 1.000 do 
2.000 kg. dziennie, i ustalają się po upływie kil- 
ku miesięcy na 100 do 300 kg. ropy dziennie. 

Omawiane szyby rurowane są przeważnie od 
góry 6 rurami, zamykającemi równocześnie 
wodę ;zaskórną. Partja pod 6” rurami, która wy- 
nosi od 10-ciu do 40-tu metrów, rurowana jest 
5” lub 4” traconkami perforowanemi. Piasko- 
wiec ropny zalega w spodzie otworu na prze- 
strzeni 4 do 7 m. Przed torpedowaniem usuwa 
się z otworu traconki, oraz podczyszcza otwór 
do pierwotnej głębokości. Otwory torpeduje się 
porą zimową amonitem nr. 6, zaś porą letnią dy- 
namitem nr. l, stosując przeciętnie około 50 kg 
dla jednego torpedowania. 

Jak z poniżej podanei tabeli wynika, pro- 
dukcja niektórych szybów znacznie wzrasta 
wskutek torpedowania i utrzymuje się dość dłu- 
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g0 na wyższym poziomie, wskutek czego dana 
kopalnia, aczkolwiek nie odwierca nowei pro- 
dukcji, utrzymuje się na dość wysokim poziomie, 
40 do 50 cystern miesięcznie. 

Tabela I. 

Nr. szybu Data tor- Produkcja Produkcja Produkcja Prod. Produkcja 
pedowania dzienna dzienna dzienna dzienna dzienna 

przed tor- bezpośr. 3 mies. po 6 mies. 12 mies. po 
Aaręić potorped. torped. po torp. BO: 
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8 kg kg kg g 
193 30. 222 6 220 4000 350 260 260 

1927 | 
82 18. X. 15 1000 300 200 200 

1927 
81 JSK. 38 950 100 700 400 

1928 | | 
XIII 26. VI. 240 420 320 280 180 

1931 
XIV B06:Vh = 220 800 700 680 350 

1931 
175 29, Vvdloc-J00 575 450 280 215 

1931 | 
XV 11. IQ5--2808 385 276 265 240 

1931 
XLIV 16; MIE 260 2040 325 350 nienot. 

1931 
166 2011. 70 1000 - 180 100 10 

1931 
61 ZEN E 420 1200 1000 700 nienot. 

1932 
KRZIY-12.-1V.- - 688 2150 704 nienot. nienot. 

1932 
XII DZ04V=-— 000 1694 896 _ nienot. nienot. 

1932 | 
194 SZV: 150 1250 704 mienot. nienot. 

1932 : 
120 Zk yk 30 2000 _ nienot. nienot. nienot. 

1932 
94 18. VII. 30 520 _ nienot. nienot. nienot. 

1932 | | 
88 JOZVII - 75 870 _ nienot. nienot. nienot. 

1932 
145 24. VIII. 60 360 _ nienot. nienot. nienot. 

1932 . ' 

Pokłady ropne lipinieckie należą ze względu 
na swe właściwości produkowania do złóż pro- 
dukujących w warunkach ' kapilarnych (gazo- 
wych) *) *) 3). i | 

Obserwując przebieg poszczególnych torpe- 
dowań, oraz porównując wzrost produkcji przy 
różnym przebiegu, nabiera się przeświadczenia, 
że o ile miejsce torpedowane, względnie torpe- 
dowany pokład ropny, znajdują się przez pe- 
wien czas po odbytej eksplozji pod działaniem 
silnie sprężonych gazów wybuchowych, to 'wów- 
czas rezultat torpedowania, a więc wzrost pro- 

> Inż. August Nieniewski: „Projekt odbudowy gór- 
niczej złóż ropnych na terenie Lipinki i Libusza. 
Przemysł Naftowy Nr. 14 i Nr. 16, 1930. 

*) Inż, Zbigniew Onyszkiewicz: „Odbudowa ciśnie- 
A w Lipinkach*. Przemysł Naftowy Nr. 7, 

| | | 

ż Dr. Konrad Konior: „Fałd Kobylanka—Libusza— 
Lipinki—Wójtowa*. Geologia i statystyka naftowa 
Polski, Nr. 5, 1932. | 
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dukcji, jest znaczniejszy. Jak wiadomo, przy 
torpedowaniu otworu zachodzą dwie fazy dyna- 
miczne, a mianowicie: 

Pierwsza faza, to działanie kruszące i FOZ- 
luźniające górotwór, względnie w naszym Wwy- 
padku pokład ropny; czas trwania tego dzia- 
+ania wyraża się zaledwie w znikomym ułamku 
sekundy. 

Przy rozsadzaniu bloku Ja odsłonięte- 
go ze wszech stron, działanie eksplozii uwy- 
datni się głównie w rozmiarach tej pierwszei 
fazy, przyczem gazy powybuchowe w momen- 
cie eksplozji, a więc w momencie największego 
swego sprężenia, wykonają pracę kruszącą i roz- 
luźniającą górotwór, a następnie posiadając je- 
szcze ciśnienie kilkuset atmosfer, rozprężą się 
bezużytecznie w wolnej przestrzeni. Według 
opinii praktyków tylko 20% energji środka wy- 
buchowego zostaje efektywnie zużyte dla celów 
kruszących i rozluźniających, zaś pozostałe 
80% energji, w formie sprężonych jeszcze gazów, 
rozprasza się bezużytecznie. 

Natomiast w górotworze zamkniętym ze 
wszech stron, tak jak to ma miejsce przy tor- 
pedowaniu otworu wiertniczego, gazy powybu- 
chowe, po wykonaniu swej czynności kruszącej 
i rozluźniającej, znajdując się jeszcze w stanie 
silnie sprężonym, działają bądźto dość raptow- 
nie w kierunku otworu wiertniczego ku górze, — 
bądź też, o ile zaistnieją takie warunki, że nie 
mogą ulotnić się przez otwór względnie rury 
wiertnicze, zostają one niejako wtłoczone w sieć 
dróg kapilarnych otaczającą bezpośrednio otwór 
i zmieniają dynamiczny stan pokładu roponoś- 
nego. lo działanie gazów powybuchowych |mo- 
że trwać dłużej lub krócej, i może być w swych 
rozmiarach większe lub mniejsze; nazywamy ie 
drugą | fazą dynamiczną przy ; torpedowaniu 
otworów naftowych. ! 

Tam, gdzie pokład roponośny produkuie 
w warunkach hydraulicznych lub innych, ' bez 
wydatnego współdziałania gazu zawartego 
w ropie, ta druga faza dynamiczna nie ma praw- 
dopodobnie wydatniejszego ' wpływu na efekt 
torpedowania. Torpedowanie ma w tym Iwypad- 
ku głównie za zadanie rozluźnienie i rozszcze- 
linowanie pokładu ropnego, oraz 'zwiększenie 
odsłoniętej powierzchni przez poszerzenie otwo- 
ru wiertniczego. Natomiast w pokładach produ- 
kujących w warunkach gazowych (kapilarnych), 
ta druga faza, jak to wnioskować można z ob- 
serwowanych wyników torpedowań na kopalni 
Lipa, ma również wydatny wpływ na rezultat. 

Podczas wzwyż wspomnianych torpedowań, 
które przeważnie przeprowadzano 'na kucho, 
zatem jbez wielkiej (dostatecznej) przybitki płyn- 
nei, gazy powybuchowe bądźto ulatniały się 
przez rury, wyrzucając na górę cienką linkę 
wraz z kablem oraz drobnemi okruchami skal- 
nemi i błotem, bądź też w otworze odrurowa- 
nym, a rzadziej w rurach, następowało zamknię- 
cie otworu ku górze, przez powstanie szczelne- 
go korka ze skłębionej linki, ' kabla, oraz iłu 
i drobnego rumowiska. W tym drugim wypadku 
gazy powybuchowe posiadające jeszcze ciśnie- 
nie kilkuset, a nawet czasem kilku tysięcy atmo- 
sier, pozostają nieiako na uwięzi w partii zakor- 
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kowanej i rozprężając się wśród storpedowa- 
nego pokładu ropnego, działają na zmianę sta- 
nu dynamicznego sieci dróg kapilarnych. Jeżeli 
po doprowadzeniu torpedy do wybuchu , przy- 
stąpimy natychmiast do «ciągnięcia cienkiej lin- 
ki, na której była zawieszona torpeda, bądź też 
przystąpimy natychmiast do wyinstrumentowa- 
nia korka, o ile nie można go było wydobyć 
wraz z linką, to zazwyczaj przy wydobyciu kor- 
ka na górę, gazy powybuchowe, aczkolwiek już 
znacznie rozprężone w całkowitej pojemności 
otworu, posiadają jeszcze takie ciśnienie, że ko- 
rek zostaje z wielką siłą wyrzucony na znaczną 
wysokość ponad wierzch otworu. Jeżeli do iwy- 
instrumentowania korka przystąpiono po kilku 
godzinach, albo jeżeli instrumentacja taka trwa- 
ta kilka godzin, to przy wydobyciu korka na po- 
wierzchnię nie zaobserwowano większego Ci- 
śnienia gazów powybuchowych. 

Stwierdzono również, że efekt torpedowania, 
zatem 'wzmożenie się produkcji było zawsze lep- 
sze, jeżeli otwór został wskutek torpedowania 
możliwie nisko zakorkowany, oraz jeżeli tak 
zamknięta partja torpedowana pozostała przez 
dłuższy czas, conajmniej kilka godzin, pod dzia- 
łaniem silnie sprężonych gazów powybucho- 
wych. Ziawisko to może znaleść swe wytióma- 
czenie w następującem rozważaniu: Jeżeli po- 
kład produkuje w warunkach gazowych (kapi- 
larnych) to motorem poruszającym ropę w kie- 
runku otworu jest gaz, znajdujący się w tej ro- 
pie w stanie silnie sprężonym. W znaczniejszej 
odległości od szybu sieć dróg kapilarnych będzie 
wypełniona ropą, . która wskutek wielkiego ci- 
śnienia absorbuje całą ilość gazów (a przynai- 
mniej przeważającą jej część). Ciśnienie gazo- 
we zużywa się wskutek pokonywania | oporu 
przy poruszaniu się cieczy w kierunku odsłonię- 
tej powierzchni, zatem bezpośrednio w otworze 
będzie ono najmniejsze, gdyż pokonało ono ma- 
ximum oporu. W partii górotworu okalającego 
bezpośrednio otwór . wiertniczy, ropa i rozpu- 
szczony w niej gaz rozdzielają się 'w mniejszej 
lub większej mierze na skutek ubytku ciśnienia 
i wówczas to wśród licznych dróg kapilarnych 
grawitujących do otworu wiertniczego powstają 
nadmierne opory, wskutek wytwarzania się ba- 
niek gazu i ropy czyli tak zw. różańców Ja- 
min'a. | 

Zależnie od wymiaru tych dróg kapilarnych 
oraz powstałych różańców, jedne z nich będą 
jeszcze brały udział w produkowaniu, inne zaś 
mogą zostać z niego nawet zupełnie wyłączone, 
to znaczy, że wskutek wytworzenia się lokalnie 
nadmiernego oporu, ruch ropy iw takich kapilar- 
nych drogach zupełnie się nie odbywa. Im bli- 
żej otworu wiertniczego, tem większe ilości ba- 
niek gazu będą Iposiadały drogi kapilarne i tem 
bardziej bańki te będą wydłużone. W miarę 
oddalania się od otworu bańki te będą rzadsze 
oraz mniejszych rozmiarów. Wskutek działania 
od strony otworu, zatem na odsłoniętą powierz- 
chnię pokładu ropnego, aczkolwiek krótkotrwa- 
łego ciśnienia kilkuset (a nawet w pierwszym 
momencie kilku tysięcy) atmosfer, ilość baniek 
najprawdopodobniej znacznie się zmniejszy, gdyż 
ropa przy tak wielkiem ciśnieniu pochłonie wie- 
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le baniek gazu. (Ciśnienie gazów z 1 kg. (dyna- 
mitu Nr. 1 — 9,698 kg/cm*; ciśnienie gazów 
z l kg. amonitu Nr. 6 — 10.071 kg/cm*). W miej- 
sce wielu drobnych baniek gazu, rozsianych 
wśród sieci dróg kapilarnych, powstanie znacz- 
nie mniejsza ilość baniek większych rozmiarów, 
gdyż wiele z nich połączy się wzajemnie i w su- 
mie bańki te będą przedstawiały o wiele mniej- 
szy opór *) 5). i ! 

Według prof. K. Bohdanowicza 5) ilość gazu, 
która może być rozpuszczona w ropie, zmienia 
się proporcjonalnie do ciśnienia. Przy każdem 
podwojeniu ciśnienia ilość gazu rozpuszczalnego 
w ropie również podwaja się. Dwukrotne zwięk- 
szenie ciśnienia zwiększa energię poruszającą 
ropę czterokrotnie pod warunkiem iednak, że 
ilość gazu jest wystarczającą do nasycenia ropy 
przy danem ciśnieniu. Gazy, które skraplają się 
przy wysokich ciśnieniach, jak np. propan i bu- 
tan, zwiększają energję ruchu ropy w stopniu 
większym niż w drugiej potędze %. Należy za- 
tem przypuszczać, że wielki nacisk dynamiczny, 
jaki wywierają gazy powybuchowe na naczynia 
kapilarne pokładu roponośnego, przywraca, acz- 
kolwiek na czas ograniczony, podobny stan dy- 
namiczny, jaki istniał w pokładzie z chwilą na- 
wiercenia go. Przez zlikwidowanie licznie roz- 
sianych baniek gazu wśród sieci dróg kapilar- 
nych, następuje znaczna redukcja poprzednio 
wytworzonego Oporu tychże baniek, wskutek 
czego otwór zaczyna znów: lepiej produkować. 
Naturalnie z czasem, w miarę zmniejszania się 
ciśnienia, względnie w miarę ponownego wytwa- 
rzania się licznych baniek (gazu, przypływ ropy 
do otworu maleje. lo też ponowne torpedowa- 
nie otworu w takich warunkach poprawia po- 
nownie produkcję, iak to niejednokrotnie skon- 
statowano. Byłoby bardzo pouczającem, gdyby 
przeprowadzono analizę chemiczną ropy wydo- 
bywanej z otworu przed torpedowaniem oraz 
bezpośrednio po torpedowaniu, : jak również 
w trakcie produkowania po torpedowaniu, 
zwłaszcza w chwili znaczniejszego spadku pro- 
dukcji, zatem i spadku ciśnienia gazowego. 
W otworach o małych dymensjach 4”, 5” i6, 
torpedowanych na sucho, zatem bez wielkiej 
przybitki, powstają zazwyczaj w czasie eksplo- 
zji korki długości 1,50 do 2 m przez skłębienie 
się cienkiej linki wraz z kablem oraz drobnym 
urobkiem skalnym i iłem. Korki takie powstają 
przeważnie w partji odrurowanej, rzadziej w ru- 
rach. Jeżeli partja odrurowana jest mała, albo 
jeżeli jej wogóle nie ma (np. jeżeli torpeduje się 
w rurach, traconkach lub innych), to przy płyt- 
kich otworach cienka linka wraz z kablem i urob- 
kiem skalnym zostaje wyrzucona w: górę, a tem 
samem gazy powybuchowe rozprężą się natych- 
miast w całości. Czasami w takich wypadkach 
powstaje korek w rurach, lecz zazwyczaj nie- 

4) H. Górka: „Rola gazów w eksploatacji złóż nafto- 
wych'. Geologja i statystyka naftowa, Nr. 9, 1931. 

5) Prof. inż. Z. Bielski: „Naturalne zbiorniki ropy 
w świetle najnowszych badań'. Przemysł Naftowy, 
Nr. 2, 1932. i 

6) Prof. K. Bohdanowicz: 
CZĘŚĆ k 1931, 5505-00, 

| | 
, „Geologia Naftowa', 
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dostatecznie szczelny, tak, że gazy powybucho- 
we w krótkim czasie rozprężają się i ulatniają 
przez rury. Również trudniej powstaje szczelny 
korek 'przy większych średnicach. Jeżeli dana 
jest płynna przybitka zapełniająca odrurowaną 
partję, jednak nie tak dostateczna, aby powstrzy- 
mać napór gazów powybuchowych w kierunku 
wolnego wylotu, to i w tym wypadku tworzy 
się korek niedostatecznie szczelny. Otwory lipi- 
nieckie posiadają nad piaskowcem ropnym sy- 
pliwe iłołupki, w których Ściany otworu są nie- 
równe (wyszczerbione), to też wstrząs eksplozji 
oraz gwałtowny ruch gazów Sprzyja wytwo- 
rzeniu się szczelnego korka z linki, kabla i ila- 
stego urobku. Jeżeli nad pokładem ropnym znaj- 
duje się twardy piaskowiec, to taki szczelny ko- 
rek prawie z reguły nie powstaje, jak to można 
było zaobserwować podczas torpedowania otwo- 
rów naftowych w innych okręgach. Przez na- 
wiązanie tuż ponad torpedą na linie, na której za- 
wieszona jest torpeda, rodzaju motylków z od- 

Inż. Stanisław RACHFAŁ 
Borysław 
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padków lnianych lub konopnych i t. p., które 
po eksplozji zmieszają się z ilastym urob- 
kiem, linką żelazną i kablem, uzyskuje się więk- 
szych | rozmiarów korek, oraz większą jego 
szczelność. 

Tam gdzie partja odrurowana jest mała, a od- 
rurowanych rur nie da się wyżej podciągnąć, 
oraz w wypadku torpedowania w rurach, jak 
również w wypadkach, gdzie nadkład pokładu 
roponośnego jest twardy, a ściany otworu gład- 
kie, istnieją małe widoki na wytworzenie się 
szczelnego korka; tam też wszędzie należałoby 
stosować albo suchą, albo mokrą przybitkę, jed- 
nak tę ostatnią tylko jako tak zw. przybitkę do- 
stateczną, zatem taką, która w zupełności, 
a przynajmniej w znacznej mierze, potrafi po- 
wstrzymać ruch cieczy w kierunku otworu, oraz 
tę ostatnią również tylko wówczas, jeżeli przez 
jej zastosowanie nie zachodzi obawa uszkodze- 
nia rur zamykających wodę. 

Rdzewienie żelaza w świetle najnowszych 
badań naukowych 

Odczyt wygłoszony w Stow. Pol. Inżynierów Przem. Naitowego w Borysławiu, we wrześniu 1932 roku. 

Dokończenie. 

5. Oddziaływanie rozmaitych elektrolitów. 

Zwyczajne doświadczenie wykazuje, że żela- 
zo zanurzone do wody dystylowanej, bez zam- 
knięcia dopływu powietrza, już po 24 godzinach 
pokrywa się rdzą; o ile się jednak izoluje próbkę 
z elektrolitem przed przenikaniem powietrza, 
przez długi czas nie wykazuje rdzy. . 

Najczęściej występującymi i najnieprzyjemniej- 
Szymi towarzyszami wody ' są sole wapniowe 
1 magnezowe. Niepożądane te składniki, powo- 
dujące twardość wody, znajdują się pod posta- 
cią dwuwęglanów, a dostawszy się do kotłów 
parowych wydzielają się częściowo jako nieroz- 
puszczalne węglany i wodorotlenki, 

Wpływ . wysokiej temperatury, jakkolwiek 
Z jednej strony zmniejsza w elektrolicie zawar- 
tość powietrza względnie tlenu, zwiększa z dru- 
siej strony jonizację roztworów. Wykazano "), 
że stężenie jonów wodoru w czystej wodzie 
brzy ogrzaniu z 18% do 200” wzrasta 150-krotnie. 

Rdza wytwarza się najintensywniej w wodzie, 
posiadającej temperaturę 80. W wodzie wrzą- 
CEJ, Z powodu braku tlenu, rdza może się wytwo- 
rzyć najwyżej na wilgotnej powierzchni zetknie- 
cia się żelaza z tlenem atmosferycznym. 
AOS BAŃCE REOAE 

©) O. Baue rr O. Vogel, K, Zepf, Mitt. Mate- 
rialpriifungsamt, 1925. 

W temperaturze kotła parowego rozpoczyna 
się już rozkład chlorków 'magnezu według rów- 
nania: | 

Mg CI, + 2H, O = Ms (OH), + 2HCI 
To wytworzenie się kwasu solnego powoduje, 

że rozpad chlorku magnezowego nie ogranicza 
się jedynie do jednej tylko solanki, ale przenosi 
się na inne, głębsze warstwy wydzielonego osa- 
du względnie namułu, ogrzanego również |powy- 
żej 106” t. j. temperatury rozkładowej chlorku 
magnezowego. RÓwnież odbywa się ubocznie dru- 
ga reakcja, doprowadzająca również do wydzie- 
lenia kwasu solnego według równania: 

Me Cl. >F Fe (OM = FEG TEMOOBJ, 
2 Fe Ch -FO0O-F5H,0-= Fe (OD, FFHTGL 

Przy analizie zawiesiny szlamowej stwierdzo- 
no obecność obfitej ilości wodorotlenku magne- 
zowego, podczas gdy chlorek magnezu wystę- 
pywał tylko w drobnych ilościach. Stanowi to 
dowód, że taka reakcja przemiany chlorku na 
wodorotlenek faktycznie się odbywa, przyczem 
wydzielać się musi kwas solny. | i 

Porywane przez parę lotne cząsteczki kwasu 
solnego uchodzą do rurociągów i turbin, wywo- 
łując tam niekiedy poważne uszkodzenia. J a n- 
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sen) naprowadza, że przy badaniu przyczy- 
ny poważnej korozji na wale turbinowym stwier- 
dzono w 24 cm* nagromadzonego NW łożyskach 
kondensatu obecność 1,8 mgr. HCl, a 12,8 |mgr. 
Fe, 0% 

Kwasy nieorganiczne i organiczne wykazują, 
jak wiadomo, przeważnie duże stężenie jonów 
woedorowych. 

Kwas siarkowy jest mocnym kwasem dwuza- 
sadowym, rozcieńczony jonizuje się na jony H 
i JAISO,. Przy znaczniejszem rozcieńczeniu 'roz- 
pada się jednowartościowy jon HSO4 na H 
i dwuwartościowy S04. Wobec tak iprzewa- 
żającej ilości jonów, zanurzone żelazo zachowu- 
je się względem wodoru jako element o gorszym 
potencjale, wysyła swe jony do roztworu, wy- 
twarzając z anionem kwasowytm odpowiednią 
sól obojętną. Nie mając wobec tego możności 
zwiększyć stężenia swych jonów, ulega żelazo 
stopniowo zupełnemu rozpuszczeniu. Wydziele- 
nie rdzy następuje na powierzchni zetknięcia się 
roztworu z tlenem atmosferycznym. 

W analogiczny sposób zachowuje się żelazo 
w kwasie solnym. , 

Rozcieńczone roztwory kwasów Siarkowego 
lub solnego, jako główne składniki tak zwanej 
bejcy, atakują silnie żelazo, które wchłaniając 
wodór aktywuje się i staje się kruchem. Jest to 
własność stopu żelaza i wodoru znana Ipod na- 
zwą „Kruchości bejcowej'. 

W problemie ochrony żelaza przed rdzewie- 
niem zyskuje coraz iwięcei na znaczeniu kwas 
fosforowy. Pod wpływem jego działania, żela- 
zo, przechodząc w roztwór, wytwarza pierwszo- 
rzędowy fosforan żelazowy, przy równoczesnem 
wydzieleniu wodoru. Kwas fosforowy iposiada 
również własność rozpuszczania tlenków żelaza 
z wytworzeniem się pierwszorzędowego fosfo- 
ranu i wody. Z powodu tei własności używany 
jest zamiast bejcy kwasu siarkowego lub sol- 
nego do usuwania (rdzy, przy nakładaniu Ina że- 
lazo powłok ochronnych. Obie te reakcje prze- 
biegają przy wytrawianiu żelaza obok siebie. 
Wytworzony nierozpuszczalny fosforan, przyle- 
gając imocno do /powierzchni żelaza, chroni je 
przed dalszą korozją, tworząc doskonałe ipodło- 
że dla każdej farby lub lakieru, gdyż z powodu 
swei szorstkości podwyższa znacznie przyczep- 
ność ;warstewki kryjącej. 

W przeciwieństwie ' do kwasów, zawierają 
roztwory alkaljów znaczną ilość jonów lhydro- 
ksylowych, niweczących w dużej mierze joni- 
zację wody. Znajdujący się w elektrolicie tlen, 
mając wskutek tego 'do reakcji za mało jonów 
wodoru, nie wytworzy z niemi aktywnych io- 
nów OH, a zarazem żelazo nie wyśle do roz- 
tworu swych jonów. « Obecność w elektrolicie 
jonów hydroksylowych, pochodzących z joniza- 
cji alkaljów, równoważąc się z równą ilością jo- 
nów metali alkalicznych, nie powoduje korozii. 

Silnie natomiast istężone roztwory alkaliów 
mogą spowodować rozpuszczenie żelaza, wsku- 
tek chemicznego oddziaływania; nie jest. to jed- 
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u) H. Jansen, ' Die Korrosion in Schiffskesseln 
und ihre Bekimpfung durch Speisewasserpilege. Korr. 
u. Metallsch. 1931, 108/111. 
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nak rdzewienie, gdyż do tego niezbędną jest 
obecność tlenu, którego stężone roztwory mie 
zawierają. Dodatek do roztworu :chlorków: ob- 
niża znacznie chroniące własności alkaljów, 
wzmacniając korozję ługową. 

Pod 'wpływem jwysokiej temperatury, wsku- 
tek zwiększonej jonizacji, występuje skłonność 
ługów do silnego atakowania żelaza, i zjawisko 
tak zwanej „korozji kaustycznej*. 

W silnie utleniających elektrolitach, jak n. Ip. 
w roztworze kwasów chromowego i jego po- 
chodnych, traci żelazo swój wodór, a poprawia- 
jąc swój miekorzystny w stosunku |do 'wodoru 
potencjał, nie ulega rdzewieniu. "Równoczesna 
obecność chlorków, nie tylko że nie neutralizuje 
korzystnego oddziaływania tych roztworów, ale 
przeciwnie przyśpiesza rdzewienie. 

Według Wiederholta*) działanie mad- 
tlenku wodoru (H,O;) zależne jest od stężenia. 
Mało istężone roztwory wody utlenionej wytwa- 
rzają warstewki ochronne tlenku, poprzerywane 
w miejscach osiadania pęcherzyków gazowych. 
Punkciki te stwarzają i korzystne warunki do 
zaatakowania żelaza. W bardziej stężonych roz- 
tworach przejawia się coraz wyraźniej charakter 
kwasowy elektrolitu, przyczem zaatakowana zo- 
staje równomiernie cała powierzchnia. W sil- 
nie, powyżej 30%, ; stęężonych roztworach dwu- 
tlenku wodoru przeważa utleniający wpływ 
elektrolitu, przyczem na powierzchni « metalu 
wytwarza się cienka, silnie przylegająca, jedno- 
stajna powłoka tlenku. 

W roztworach soli obojętnych ulega żelazo 
rozpuszczeniu tylko w wypadku, gdy wykaże 
gorszy (potencjał, jak wodór. Roztwory Soli, stę- 
żone do (pewnej określonej granicy, zatracają 
własność wiązania tlenu; żelazo zachowuje Się 
w takich roztworach pasywnie. 

Interesujących cyfr co do oddziaływania na 
raetale niektórych elektrolitów i soli dostarczyły 
badania Maassa i Wiederholta”*). | 

Jako imaterjał doświadczalny . użyto: żelazo 
wytrawione z zawartością (0,05% i 0,08% C, 
miedź ' elektrolityczną 99,9% iCu, glin czysty 
z 0,22% Si i 0,27% Fe, stop glinowy z 3% Mn, 
2,5% Mg, 0,5% Sbi 04% AL. 

Odporność tych materjałów na korozję badana 
była w roztworach zestawionych według tab. 1. 

"+abela I, i 
Roztwór ' NaCl KCI MgCl,6H,0 .MgS0,7H,0 H,O 

"ow procentach wagowych 
Sylwinit ' 20,3 10,2 —— —— 69,5 
PEAR > l2 03 52,3 4,6 38,6 
SGL 3 | : : 

glauberska 11,4 — 22,0 1Ł0 55,0 

l próba. Blacha pogrążona zupełnie w 500 
cm* roztworu, bez dostępu powietrza. Naczynie 
szklane, szczelnie wypełnione, zamknięte szkla- 
nym korkiem. 

12) |Korr. u, Metalsch, 1931, 97. 
| 38) [E. Maass u. W.[Wiederholt, Priifung von 
Metallen u. Metall-Legierungen auf (Widerstandsfihig- 
keit gegen die Einwirkung von Salzlaugen, | 1930. 
218/223, 241/250, 265/277. 
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2 próba. Blachy zanurzono zupełnie 'w 250 
cm* roztworu, przy swobodnym dostępie po- 
wietrza. Celem oznaczenia ubytku na wadze, 
wyjmowano próbki codziennie, a po obmyciu 
1 osuszeniu ważono. Wymienione czynności 
trwały około 2 godziny. 

3 próba iak 2. Blachy ważono dopiero po 
skończonem doświadczeniu. 

4 próba. Każdą iblachę zanurzano (do poło- 
wy w 250 cm* roztworu, przez który przepu- 
szczano słaby Istrumień tlenu 'w ten sposób, że 
na 1 sek. wypływało 2—3 pęcherzyków. Pęche- 
rzyki nie dotykały blach. 

5 próba. W czasie doświadczenia izanurzo- 
ne w 1000 cm* próbki blach, jako mieszadła, 
wykonywały 100 obrotów na minutę. 

6 próba jak 3; przyczem "utrzymywano 
w termostacie trwale temperaturę 95—100. 
Wyparowaną wodę systematycznie uzupełniano. 

Ze względu na krótki, 7-dniowy pkres tych 
doświadczeń, ocena stopnia korozji mogła na- 
stąpić tylko na podstawie stwierdzonego ubytku 
na wadze poszczególnych próbek. 

Cyfrowego ujęcia wyniku badań, któreby mia- 
ło szersze, ogólniejsze znaczenie | nie (dało się 
przeprowadzić wobec różnorodności rozmaitych 
czynników, wpływających na przebieg koro- 
zii, jak, niejednolitości samego materjału, zmien- 
nego | składu elektrolitów, dostępu ' powietrza, 
temperatury i innych wpływów. Pewien pogląd 
uzyskać można z przeprowadzonego tabelarycz- 
nego ' zestawienia Średniei utraty ciężaru 
w mgr/100 cm? wszystkich próbek użytych do 
doświadczeń. | 

Tabela 2. 

- Roztwór a) Średnie zmiany ciężaru przy zacho- 
waniu iwarunków doświadczeń wy- 
kazanych pod: 

1 2 3 4 5 6 
Sylwinit 53 1 157 435 820 -86:6 
Karnalit s0--10]- 8405183 - 326 1146 
SÓl glauberska 5,1 15,4 9,3- 32,3 69,8 

Roztwór b) Średnie zmiany ciężaru po przelicze- 
niu do 'warunków doświadczenia 3-g0 
w stosunku 3=l, przy zachowaniu 
warunków wada wykazanych 
pod: 

| 2 3 4 5 6 
Sylwinit 0,7 0.9 | 27.--B0--535 
Karnalit 0,6 1,04 1 1,4 3,4 21,8 
Sól glauberska 0,6 16 1 3,5 0 = 

Roztwór c) Średnie zmiany ciężaru w stosunku 
do sylwinitu — I, przy zachowaniu 
warunków doświadczeń aż 
pod: 

j- 2 3 4 5 

Sylwinit 1 1 1 1 1 1 
Karnalit 0,51 0,74 0,62 « 0,52 0,64 1:3 
Sól glauberska 038-112 0590-43 1.4 
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Z zestawień powyższych wynika, że w zam- 
kniętych naczyniach ' ubytek wagowy wynosi 
tylko 0,6- do 0,7-krotność utraty ciężaru w sto- 
sunku do warunków doświadczenia przeprowa- 
dzonego pod 3. Przy doświadczeniu 2-giem sto- 
sunek ten w roztworze sylwinitu wynosił 1 : 0,9, 
w karnalicie 1 : 1,04, w soli glauberskiej 1-10. 
Przez doprowadzenie tlenu zwiększył się prze- 
ciętnie pięciokrotnie, przez utrzymywanie roz- 
tworu w temperaturze 95—100*” 8,6-krotnie. | 

Szczególnie silnie wystąpiło zjawisko korozii 
w karnalicie pod wpływem podwyższonej tem- 
peratury, gdyż wynosiło ono i 11,8-krotność. 
Itumaczy się to silniejszą dysocjacią | chlorku 
magnesowego. | 

W zestawieniu c) : podano zmiany * ciężaru 
w stosunku do średnich zmian w roztworze SYV1- 
winitu, przy zachowaniu rozmaitych warunków 
doświadczeń. Z cyfr tych wynika, że materiały 
w warunkach doświadczeń 1-go i 3-go tw sylwi- 
nicie najsilniej, a w soli glauberskiej najsłabiej 
zostaty zaatakowane. ' 

W roztworze karnalitu z wyjątkiem doświad- 
czenia 6-go, przy którem należy przyjąć silniej- 
szą dysocjację, ilość rozpuszczonego [metalu była 
mniejsza, jak w sylwinicie. Średni stosunek za- 
atakowania sylwinitu do karnalitu 'wynosił 1 : 0,6. 
W roztworze soli 'glauberskiej w warunkach do- 
Świadczenia 2-go, 4-go i 5-go Średnie : straty 
w ciężarze były większe, jak w sylwinicie; są 
to właśnie warunki, przy których blachy względ- 
nie elektrolit był poruszany. Przyjąć tu należy, 
że wytworzenie warstw kryjących było utrud- 
nione. Należałoby wreszcie nadmienić, że wpływ 
doprowadzonego tlenu i ruchu iw karnalicie nie 
tak silnie się zaznaczył, jak 'w innych roztwo- 
rach. 

Doświadczenia te wykazały równocześnie, że 
z imaterjałów najsilniej ucierpiała miedź, mniej 
zalaża. nieco odporniej ' zachował Się mosiądz, 
najmniej został zaatakowany ;glin i jego stop. Na 
próbkach miedzi, mosiądzu i glinu stwierdzono 
równomierną zmianę powierzchni, podczas gdy 
na żelazie i stopie glinowym wystąpiły nierów- 
nomiernie rozsiane miejsca silnego zaatakowa= 
nia. Kolejność odporności wypadnie wskutek te- 
go na niekorzyść żelaza i stopu glinowego. ; 

Według przeprowadzonych badań przez Kar- 
packą Stację Geologiczną **) zawierają solanki 
borysławskie w przybliżeniu , następujące ilości 
rozpuszczonych związków: 

NaCl — 188,09, CaCl — 38,531, MgCl. — 6,595, 
CaS0, — 0,262; ogółem 239,08 gr/litr. soli mi- 
neralnych. Zawartość soli kuchennej dochodzi 
w niektórych szybach do 260,5 gr. na litr solan- 
ki, zbliża się więc pod względem składu ido wy- 
kazanego w tab. 1 maibardziej aktywnego elek- 
trolitu sylwinitu; zawartość chlorku magnezo- 
wego dochodzi do 12,24 gr/litr. A 

Oddziaływanie sołti stałych na metale Nzależ 
nione jest w znacznej mierze od stopnia hygro- 
skopijności i uwydatnia się najbardziej i najsil- 
niej przy chlorku magnezowym *%). Tłumaczy 

a) R Katz Analizy solanek wgłębnych i wód 
rzecznych regjonu borysławskiego. Borysław, 1928. 

15) Korr. u. Metallsch. 1930, 243, 
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się to obecnością większej ilości jonów. , 
Po wysuszeniu równych ilości wagowych ,sub- 

stancji przy 100”, znaleziono następujące zwięk- 
szenie ciężaru w ciągu 1 idnia: 

NaCl — 0,01, KCI — 0,09, twarde drzewo — 
0,88, karnalit — 3,11, MgS0s — 4,24 MgCl, — 
£;40. 

Równolegle z wprowadzeniem do popędu mo- 
torów ibenzolu i spirytusu, względnie Ilmieszanek 
spirytusowych, zwrócono uwagę. na , wzrost 
szkód występujących w samochodach przy uży- 
waniu tych materjałów pędnych. Defekty te 
ujawniają się szczególnie zatykaniem dysz opa- 
towych produktami korozji, łamliwością przewo- 
dów opałowych i nieszczelnością ;zbiorniczków 
opałowych. i 

Produkty korozji -— jak wykazały badania — 
składają się głównie z Ssiarczków, iw małej zaś 
tylko ilości z tlenków, jako następstwa wyrobu 
motorów z materjału odpornego na korozję tle- 
nową. Fakty te skierowały uwagę na materjały 
pędne zawierające siarkę, jak benzol i benzynę, 
jak i też na substancje wprowadzające do reakcji 
czynny tlen, jak spirytus względnie alkohol ab-- 
solutny. 

Interesującą pod tym względem jest ogłoszo- 
na przez Egloffa 'i Lowryego*) publi- 
kacja. Autorzy występują przeciw w amerykań- 
skim przemyśle podniesionemu żądaniu obniżenia 
zawartości siarki w gazolinie do 0,1%, w celu 
zapobieżenia korozji w motorach : automobilo- 
wych. Uzasadniają oni swe stanowisko twynika- 
mi ścisłych badań , ze strony GGeneral Motors 
Corporation i Standard Oil Company of llndia- 
na, które odnośnie do ziawiska korozji w inoto- 
rach spalinowych wykazały, że: 

1. Korozja jest to zjawisko występujące wy- 
łącznie w zimnej porze. Badania wykazały, że 

"przy zawartości siarki 0,15% dopiero przy tem- 
peraturze —3” |do 4 wystąpiły widoczne zia- 
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wiska |korozii. 

Spirytus ziemniaczany 
początek korozji 
silna korozja 

Spirytus kukurydziany 
początek korozji 
silna korozja 

Spirytus przedni (Primasprit) 
początek korozji: 
silna korozja 

Przy temperaturach wyższych, 

Tabela 

Stal VII 

Przy temperaturze 
pokojowej 

po około 91 dniach 
po około 185 dniach 

po około 60 dniach 
po około 145 dniach 

po około 120 dniach 
po około 240 dniach 

np. w porze letniej, albo w ogrzanym motorze 
w Czasie biegu, nie zauważono żadnych objawów razi 

2. Korozja występuje tylko wtedy, gdy iw pu- 
dle korbowem nagromadzi się woda. Jakkolwiek 
woda jest w stanie | ' sama przez Się wywołać 

te) Ind, Engg. Chem, 20 (1928) Nr. 8, '839/43. 
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korozję, oddziaływanie jej zostaje wzmocnione 
wskutek wydzielonego w nieznacznych ilościach 
kwasu siarkawego i siarkowego. ' Stwierdzono, 
że bezwodnik siarkawy i lIsiarkowy w nieobec- 
ności wody nie jest korodujący, io ile motor pra- 
cuje w korzystnej temperaturze. Niektóre rafi- 
nerje wypróbowały materjały do popędu moto- 
rów z 0,5% zawartością siarki, bez zauważenia 
objawów korozji. . 

3. Korozja nie występuje również i iw zimie, 
o ile motor jest w stałym ruchu. To przekona- 
nie utrwaliło się w ciągu wielu, przez (dłuższy 
czas przeprowadzanych prób jazdy, przy któ- 
rych jako paliwo używano materjału z zawarto- 
ścią 0,25% S. . 

4. O ile nie zapobiegnie się natomiast wy- 
dzielaniu się wilgoci, tto objawy korozji wystę- 
pują także i przy mniejszych zawartościach Ssiar- 
ki, iak 0,1%. W ciągu zimy 1925/26 stwierdzono 
na 200 taksówkach tej samej proweniencii cięż- 
kie objawy korozji, jakkolwiek paliwo zawierało 
przeciętnie mniej jak 0,1% S; i przyczem olej 
w pudle korbowem był silnie zanieczyszczony 
wodą i tlenkiem żelaza. 

5. Korozja może być skutecznie powstrzyma- 
na przez odpowiednią regulację temperatury wo- 
dy chłodzącej i przez należyte . przewietrzanie 
pudła korbowego, w celu zapobieżenia osiadania 
wilgoci. Pewna liczba taksówek automobilowych 
zaopatrzona w regulatory temperatury i wen- 
tylatory była wolna od korozji. 

Autorzy, naprowadzając powyższe wyniki ba- 
dań, dochodzą ido wniosku, że przy olbrzymich 
a używanego w Ameryce płynnego pa- 
liwa, | obniżenie zawartości siarki 'w benzynie, 
wobec dających się w inny sposób uniknąć skut- 
ków korozji, byłoby bezużytecznem obciążeniem 
przemysłu. | 

Przeprowadzone doświadczenia nad odporno- 
Ścią stali na korozję (tlenową) pod wpływem 
działania spirytusu ilustruje tabela 3 7). 

3. 
a. 

Pod ciśnieniem 
5 atm. 

Przy temp. wrzenia spiryt. 
(z chłodnicą zwrotną) , 

po około 16 godz. 
po około 24 godz. 

po około 15 dniach 
po około 60 dniach 

po około 12 godz. 
po około 18 godz. 

po około 12 dniach 
po około 50 dniach 

po około 32 dniach 
po około 86 dniach 

po około 48 godz. 
po około 64 godz. 

Doświadczenie pod zwiększonem ciśnieniem 
przeprowadzono w ogrzewanym : autoklawie, 
przyczem dla badania przebiegu rdzewienia do- 

1) K.R. Dietrich, IUntersuchungen iiber die Kor- 
rosion von Metallen der Kraftfahrzeuge durch Brenn- 
stofie und Brennstofimischungen. Korr. u. Metallsch. 
1929, 110. 
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świadczenie co 8 godzin przerywano i autoklaw 
otwierano. - > Wpływ temperatury na szybkość korozji za- 
znacza się szczególnie silnie przy spirytusie 
o mniejszej zawartości wody. > 

W wypadku niekompletnego odparowania czy- 
stego spirytusu iw silniku samochodowym, wsku- 
tek niezupełnego spalenia wytwarza się aldehyd, 
który pod wpływem zawsze obecnej w gazach 
spalinowych pary wodnej przechodzi w ataku- 
jący cylindry i wentyle kwas octowy. 

Reasumując to co powiedzieliśmy o czynni- 
kach powodujących rdzewienie, widzimy, że przy 
zwalczaniu korozji muszą być wzięte pod uwagę 
następujące okoliczności: 

1) Ze składników atmosferycznego powietrza 
działają na żelazo: tlen, para wodna, bezwodnik 

Inż. Michał GAWLIŃSKI 
S. A. „Gazolina' Daszawa 

„PRZEMYSŁ NAFTOWY* Str. 617 

węglowy i zawarty w gazach kominowych dwu- 
tlenek siarki. | 

2) Żelazo rdzewieje szczególnie w wypadku 
zetknięcia się z elektrolitem o stosunkowo dużem 
stężeniu jonów wodorowych (kwasami), ' przy 
wolnym dostępie tlenu. 

3) Niejednolitość masy żelaza technicznego, 
jako źródło tworzenia się prądów lokalnych ze- 
wnętrznych i wewnętrznych, ' stanowi główne 
podłoże dla procesów rdzewienia. | 

4) Żelazo nie rdzewieje w elektrolitach, 'w któ- 
rych wykazuje choćby tylko o kilka dziesiętnych 
Volta wyższy od wodoru potencjał. 

5) Żelazo zachowuje się biernie w roztworach 
o Średniem stężeniu alkalji i innych zasadowo 
oddziałujących elektrolitach. | 

6) Żelazo nie ulega rdzewieniu w elektrolitach 
silnie utleniających. 

, 

O odwadnianiu otworów gazowych przy 
pomocy urządzeń syfonowych 

Reierat wygłoszony na VI. Zjeździe Naftowym w Krośnie, w październiku 1932 r. 

Dokończenie. 

Regulację prędkości gazu najskuteczniej prze- 
prowadzić można, stosując przewód o średnicy 
rosnącej ku górze. Praktycznie wykonuje się 
to przez skręcanie odpowiednio dobranych 'pa- 
sów rurek, © coraz większej średnicy *). | 

Kwestja ta jest szczególnie ważna w iotwo- 
rach z miernemi ciśnieniami złożowemi. 

Giębokość zatopienia, przy którei syfon „ma 
pracować, oblicza się, dzieląc ciśnienie głowico- 
we robocze przez ciężar gatunkowy płynu. Naj- 
większa głębokość zatopienia zostanie wówczas 
osiągnięta, gdy odległość między spodem o0d- 
wiartu a otworami wlotowemi równać się bę- 
dzie najmniejszemu zatopieniu, przy którem Ssy- 
ion jeszcze sprawnie funkcjonuje. | 

Jeżeli wysokość podnoszenia cieczy h — 7/9H, 
to normalna głębokość zatopienia z = 1/9 H, a 
reszta przypadnie na odległość między dnem 
odwiartu a otworami twlotowemi dla gazu. Stąd 
odległość otworów wpustowych na wodę od 
otworów włotowych dla gazu jest mniejsza od 
1/9 H | > 

Otwory wlotowe dla gazu umieszcza się zwy- 
e £ do 3 m powyżej poziomu 'wody Iw rurach 

wiertniczych, jako pewnego „rodzaju „zabezpie- 
czenie i przed możliwością zalania otworów 
włotowych przez ciecz falującą. 

Na podstawie znajomości podanych poprzed- 
NłOo warunków pracy syfonu, uwzględniając rów- 
hocześnie ciśnienie potrzebne na pokonanie opo- 

*) R. R. Howkins: Flowing oil wels with small tu- 
bing, The Oil 6: (Gas Journal 8/X. 1931. i 

rów podnoszącego się słupa cieczy, łatwo już 
imożna obliczyć najniższą prężność gazu, ,ko- 
nieczną do uruchomienia urządzenia syfonowe- 
20, przy pomocy następującego wzoru empirycz- 
nego: 

A> BJ 
Ż> -— g— > GZ u) 

w. którym głębokość odwiartu H wyrazić na- 
leży w m, zaś : ciężar właściwy cieczy 
y w kg/dm>. 

Z koleji pozostają jeszcze do krótkiego omó- 
wienia szczegóły, dotyczące otworów wloto= 
wych dla gazu. Z wykonanych ;doświadczeń 
wynika, że naj odpowiedniejszym wymiarem 
otworów: wlotowych jest 1/16 średnicy przewo- 
du syfonowego. 

Ilość otworów jwlotowych uzależniona jest od 
prędkości, z którą gaz przez te otwory przepły- 
wa. Prędkość bowiem |przepływu gazu imoże być 
krytyczną, a więc maksymalną lub poniżej kry- 
tycznej, o różnych |wartościach. Zależy: to wy- 
łącznie od stosunku ciśnień, jaki zachodzi |mię- 
dzy ciśnieniem panującem w syfonie ps a ciśŚnie- 
niem w rurach wiertniczych p,, obydwu mierzo- 
nych (w poziomie otworów wlotowych. Według 
E. L. Rawlins'a, stosunek krytyczny ciśnień 

DS 
b, = 0,62, czyli że przy ' stosunku ciśnień 

większym od 0,62 prędkość przepływającego 
gazu może osiągać różne wartości, natomiast 
przy stosunku równym lub mniejszym jod 0,62 
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przepływ odbywa się iuż tylko z prędkością 
krytyczną, największą. 

Nawiązując do rys. 1, na którym przedstawio- 
ny jest syfon ze swobodnym wypływem gazu 
i'wody, można przypuszczać, że tuż po urucho- 
mieniu syfonu, przepływ gazu przez otwory 
włotowe odbywa 'się z prędkością poniżej kry- 
tycznej. W miarę zaś wzrostu prężności gazu 
ponad wartość wymaganą do funkcjonowania 
syfonu, prędkość (przepływającego gazu przez 
otwory może się zbliżać do prędkości krytycznej 
i prawdopodobnie nawet osiągnąć wartość ma- 
ksymalną, 

W tym wypadku zupełnie fatwo daje się usta- 
lić liczba otworów wlotowych dla gazu. Znając 
ciśnienie p,;, na które składa się ciśnienie mano- 
metryczne odczytane na głowicy (nie na syfo- 
nie), powiększone lo ciśnienie spowodowane cię- 
żarem słupa gazu od głowicy 'aż po otwory 
wlotowe, możemy obliczyć ilość otworów wlo- 
towych dla gazu z równania 

5 QY7T.s 
M1 = 0,0 / 4 

w którem oznaczają: 
Q = obiętość gazu, która ma przepłynąć przez 

otwory wlotowe w m*/min. (07,760 m/m Hg) 
d —= Średnica otworów wlotowych (cm) 
S = ciężar względny gazu (pow. = 1) 
T = temperatura bezwzgl. gazu (K), 
p, == Ciśnienie absol. gazu w 'rutach wiert- 

niczych, panujące na poziomie otworów 
wlotowych (kg/cm?) ?). 

Przy przepływie gazu przez otwory jwlotowe 
z prędkością poniżej krytycznej, podobnym wzo- 
rem jak powyższy posługiwać 'się już nie można, 
a to z tej przyczyny, że nie znaleziono dotych- 
czas sposobu dokładnego obliczania ciśnienia 
ps. Aby chociaż w przybliżeniu móc określić 
ilość tych otworów, znaleziono, że przy stosun- 
ku ciśnień 0,9 potrzeba dla przepuszczenia tei 
samej obiętości gazu trzy razy tyle otworów 
wlotowych, co w wypadku, określonym stosun- 
kiem ciśnień 0,5. 

Gdy jednak nie tyle zależy nam na jaknajko- 
rzystniejszej wydajności urządzenia syfonowego, 
ile raczej na ilości gazu pobranego syfonem (wy- 
dobycie wody z odwiartu odsuwając na plan. dal- 
szy), wówczas przewód syfonowy zaopatrzymy 
w otwory wlotowe : nietylko większe od 1/16 
średnicy przewodu ' syfonowego, (lecz także 
i w większą ich ilość, nie przekraczając jednak 
pewnych granic. 

Gaz wraz z wodą naiczęściej doprowadza się 
do automatycznie działającego separatora, z 
którego następnie gaz odchodzi do gazociągu 
Rzadziej spotykamy wypadki swobodnego wy- 
puszczania wody wraz z gazem ze syfonu. 

*) Oblicza się równaniem: 
a= 0,00012 sz. P1 TLE Pag e , sl. e s | e a . e . 4) 

w iktórem: 
ciśnienie na głowicy i(ata) 

6 = zasada RA naturalnych — >=-2 ld 
L =z--h (m). 
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W reasumcji niech następujący przykład zilu- 
struje sposób zaprojektowania urządzenia sy- 
fonowego. 

Z otworu gazowego 740 m głębokiego mamy 
zczerpywać solankę o ce. g. 1,05 w ilości (około 
1.110 It. na godzinę. Gaz ma być pobierany ze 
syfonu i odprowadzany do gazociągu pod ciśnie- 
niem 24 atm. Ciśnienie na zamkniętej głowicy 
wynosi około 45 latm. zaś podczas dławionego 
przepływu 35 atm. Z powodu wysokich ciśnień 
panujących w odwiarcie nie miano możności 
zbadania jak wysoko podnosi się słup solanki iw 
otworze podczas wydobywania gazu. 
Obieramy 1 przewód syfonowy. 

Spód rurek syfonowych zapuścimy około 3 m 
powyżej dna otworu. 

Otwory wlotowe umieścimy 'w udległości 
mniejszej od 1/9 H. np. 80 m od spodu rurek. 

G5-295 10 
1.05 

Wysokość podnoszenia h = 740 — (3 zę 80 -- 105) 
= DD2Ht 

Stosunek głębokości zatopienia do wysokości 
z 105 

podnoszenia —„— > mo 190%, a więć nie 

wiele odbiega od najkorzystniejszego. 
Obiętość gazu potrzebną do podniesienia 1 m 

solanki o «c. ;g. 1,05 znajdziemy lz równania 1: 
2 

(552 =E 2) 1,05 
29 

Giębokość zatopienia z = ="405m 

SE = 23,0 m> 
2,6 -.0 25025. 1U. log 55 

czyli na 1.110 It. solanki w godzinie wypada 
0,45 m*/min. gazu. 

Hość dtworów włotowych o KŚrednicy 1/16” 
obliczymy z równania 8: 

gg 045 V283 . 0,56 R OR OROG > 
czyli przy prędkości krytycznej gazu wystar- 
czyłby 1 otwór 'wlotowy. Ponieważ jednak 
syfon ma pracować przy stosunku ciśnień nie- 
wątpliwie większym lod 0,62, tudzież igaz ze sy- 
fonu odprowadzany ma być do gazociągu, dla- 
tego zastosujemy 3 otwory wlotowe. 

Z powodu nieznajomości położenia, które zaj- 
muje Swobodna powierzchnia solanki 'w rurach 
wiertniczych, zdarzyć się może, że 'podczas 
akcji zmierzającej do uruchomienia Syfonu, SO- 
lanka nie odsłoni otworów wlotowych i syfon 
nie będzie funkcjonował. W podobnym 'wypadku 
można sobie poradzić (w ten sposób, że puszcza 
się syfon w ruch już po zapuszczeniu odpowied- 
niej części przewodu, poczem, w miarę usuwa- 
nia wody z odwiartu, dodaje się [dalsze jego czę- 
Ści, aż do chwili, w której spód rurek syfono- 
wych osiągnie projektowaną głębokość. 

% , 

Chcąc omówić sposoby usuwania wody z od- 
wiartów gazowych w MDaszawie należy przy- 
pomnieć, że znajdujące się w niektórych otwo- wy 
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rach wody mineralne pochodzą z pięter wod- 
nych, występujacych ponad 'giębokiem złożem 
gazowem. Wody te w pionierskich otworach 
wiertniczych nie zostały w sposób trwały od- 
izolowane od głębokiego horyzontu gazowego. 
Wskutek tego stale spływały one na spód 'otwo- 
rów, poczem wraz z eksploatowanym gazem 
były 'wydobywane na zewnątrz *). 

Do usuwania wody ':z otworów zaczęto w ub. 
roku stosować specjalną kolumnę rurek, bez 
otworów wlotowych dla igazu. Sprawę iusuwa- 
nia wody rozwiązano w ten sposób zupełnie 
celowo, gdyż dysponując wysoką różnicą ciśnień, 
jaka zachodzi! między złożem a gazociągiem, 
otrzymuje się stosunkowo małą wysokość pod- 
noszenia (100—200 m). Następnie odprowadza- 
jąc gaz do gazociągu, zrezygnować można z wy- 
sokiej sprawności w funkcjonowaniu całego urzą- 
dzenia. Wreszcie, wobec możności podniesienia 
większej objętości wody, aniżeli jej do otworu 
dopływa, w irezultacie wydobywanie gazu od- 
bywać się może przy „suchym spodzie otworu. 

Gaz eksploatuje się przeważnie, używając tyl- 
ko rurek „syfonowych*, przytem w dużym sto- 
pniu posunięte zgazowanie cieczy, wielce ułat- 
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Poniżej zamieszczona tabela przedstawia zdol- 
noŚć przepuszczania solanki i gazu przez rurki 
syfonowe: 

Otwór Głęb. Średnica Obj. ga- Obj. so- Stosowa- 
gazowy m. _ przewodu zu lanki na różni- 

syfon. Q. Q. ca ciŚ- 
(cale ang.) (m3;godz.) (ltr./godz.) nień mię- 

dzy gło- 
wicą, 

a gazo- 
ciągiem. 

(atm.) 

Basiówka I. 439 3/4" 300 110 15 
Daszawa I. 157 1” 720 110 24 
Polmin III. 708 2 8.000 630 40 

W większości otworów gazowych suchych 
gromadzi się na spodzie brudna 'woda (nie so- 
lanka), która wraz z materjałem pochodzącym 
ze Ścian odwiartu tworzy błoto. Woda ta może 
pochodzić z wykroplenia wilgoci unoszonej iz po- 
kładu wraz z gazem, wzgl. mogą to być resztki 
wody infiltrowanej w teren podczas wiercenia. 
W celu ułatwienia usunięcia tej wody, w ilości 
kilku do kilkunastu litrów na dobę, zapuszcza się 
prawie do spodu odwiartu rurki 2”, na lodmianę 
zwane eksploatacyjnemi, gdyż -.przedewszyst- 
kiem służyć mają do (wydobywania gazu. Od 
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wia jej podnoszenie. W wypadku zwiększonego 
zapotrzebowania gazu dopuszcza się go z gło- 
wicy. | 

Korzyści wynikające z zainstalowania rurek 
Ssyfonowych najlepiej zilustruje wykres sporzą- 
dzony na podstawie cyir, uzyskanych podczas 
eksploatacji n. p. Basiówki I. (rys. 5), Do końca 
imają ub. r. wydobywano gaz wraz z (wodą ru- 
rami wiertniczemi, w ilości prawie stałej około 
10 m*/min. Wówczas ciśnienie głowicowe, i tak 
uż nie wysokie, podlegało znacznym wahaniotm. 

o zapuszczeniu do jotworu przewodu syfono- 
wego i rozpoczęciu przezeń usuwania wody z 
Odwiartu, ciśnienie głowicowe wzrosło prawie 
trzykrotnie, przy około półtorakrotnie zwięk- 
SZOnym wydatku gazu. 

Na przewód syfonowy używa się rurek od 
3/4” do 2”, 

*') Obecnie przeprowadza się w itych otworach re- 
konstrukcje, polegające przedewszystkiem na cemen- 
towaniu przestrzeni ponad złożem gazowem. 

chwili zainstalowania tych rurek, wraz z ga- 
zem otrzymuje się nieco wody i odtąd nie obser- 
wuje się obecności błota w otworach. . 
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DZIAŁ SPRAWOZDAWCZY 

Co sądzić o mieszankach spirytusowo - benzy- 
nowych. Pod powyższym tytułem ukazał się w 
Ilustrowanym Kurierze Codziennym z dnia 13-g0 
bm. interesujący artykuł, oświetlający problem 
mieszanek ze stanowiska konstruktora samocho- 
dów. ; 

Artykuł ten, omawiający w sposób ściśle fa- 
chowy ciągle niestety aktualne u nas zagadnienie 
mieszanek, podajemy poniżej w całości, przypu- 
szczając, że zainteresuje on w wysokim stopniu 
naszych czytelników. 

Wprowadzenie spirytusu pako paliwa do silni- 
ków samochodowych nie iest stanowczo krokiem 
naprzód w rozwoju automobilizmu, bo spirytus 
nie jest ani paliwem lepszem, ani tańszem od 
benzyny, gdyby bowiem posiadał te wyżei wy- 
mienione zalety nie potrzebaby było aż ustawo- 
wego iprzymusu (do mieszania spirytusu. Gdyby 
konsument paliw samochodowych widział jakie- 
kolwiek korzyści w stosowaniu mieszanek spi- 
rytusowych, toby napewno nie było tego coraz 
silniejszego oporu przeciw stosowaniu imieszanek 
spirytusowych, przyczem opór iten jest najsil- 
niejszy właśnie w krajach, które nie posiadają 
własnej produkcji benzyny, a mianowicie w Niem- 
czech i we Francii. 

Zkolei rzeczy każdy postawi sobie pytanie, dla- 
czego automobilizm tak się broni przeciw wpro- 
wadzeniu mieszanek spirytusowych. 

Uprzytomnijmy sobie rozwój automobilizmu i 
związany z tem ściśle rozwój techniki budowy 
lekkich silników spalinowych. Przez cały czas 
rozwoju ich, aż do dzisiejszego już bardzo wy- 
sokiego stopnia doskonałości, opierał się ten roz- 
wój na użyciu paliwa tak predystynowanego do 
tego celu, jakiem jest benzyna. Dlatego też spo- 
kojnie stwierdzić możemy, że dzisiejszy silnik sa- 
mochodowy jest skonstruowany tylko na benzy- 
nę, a użycie innego paliwa jest tylko możliwem 
po dokonaniu daleko idących zmian konstrukcyj- 
nych, a i to tylko pod warunkiem, że paliwo to 
będzie miało własności zbliżone do benzyny. Ta- 
kiemi paliwami o właściwościach zbliżonych do 
benzyny są: benzol i spirytus. Wartości energe- 
tyczne wyżej wymienionych paliw przedstawia 
poniższe zestawienie: 

Ciężar gatun- Wartość opałowa ciepłostek 

pas paliwa, który określa ich zasięg bez potrze- 
by uzupełnienia zapasu, ;— wielkość ta jak już 
stwierdziliśmy jest przy benzynie największa, co 
ma nielada znaczenie, specjalnie dla lotnictwa, 
które wymaga paliwa o jaknajwiększej koncen- 
tracji cieplnej w jednostce wagowej. Pojazdy me- 
chaniczne pędzone alkoholem lub surówką, po- 
siadają zasięg od 40 — 50 proc. mniejszy iwsku- 
tek małej koncentracji cieplnej tychże paliw. 

Do napędu silników spalinowych możemy Ssto- 
sować benzol. Posiada on wysoką wartość cie- 
plną i dobry rozruch z powodu niskiego punktu 
zapłonu, spala się jednak gorzej jak benzyna z 
powodu małej zawartości wodoru, a mianowicie 
7,f proc. w benzolu, w przeciwieństwie do 16 
proc. w benzynie, wydziela dużo kopciu, zanie- 
czyszczając Świece, posiada wysoki punkt krzep- 
nięcia, zastygając już poniżej + 6 C. na kry- 
staliczną masę. Wskutek powyższych iwłaściwo- 
Ści nie nadaje się w stanie czystym do napę- 
du silników samochodowych, natomiast oddaje 
usługi w mieszance z benzyną. 

Napęd silników spalinowych spirytusem czy 
surówką jest możliwy, jednak wskutek mniejszej 
wartości kalorycznej tego paliwa 'zmniejsza się 
niebywale moc, bo prawie o 50 proc. jaką może 
rozwinąć dany silnik i to w stosunku wartości 
cieplnej spirytusu do wartości cieplnej benzyny. 
Użycie spirytusu w stanie czystym «w wysoko- 
procentowej mieszance pociągnąć musiałoby za 
sobą daleko idące zmiany w konstrukcji silnika, 
a to specjalnie w gaźniku. Spirytus, posiadając 
wysokie ciepło parowania, wymaga ogrzania po- 
wietrza celem osiągnięcia dobrej mieszanki Spa- 
linowej z powietrzem. 

Nienależycie podgrzana mieszanka spalinowa 
nie spala się w komorze wybuchowej cylindra 
całkowicie, skutkiem czego część spirytusu spala 
się na aldehyd, zamieniający się 'w obecności pa- 
ry wodnej, występującej stale w spalinach, na. 
kwas octowy, powodujący nadgryzanie tak wen- 
tyli, jak i Ścian cylindra. Teoretycznie zapobiec 
tym własnościom spirytusu jest łatwo, mianowi- 
cie przez nadmiar wysoko podgrzanego powie- 
trza i absolutne rozpylenie w niem .spirytusu. 
W praktyce jednak sprawa przedstawia się znacz- 

10060 ciepłostek 

Of o 

EEE WNE 

wani ak za WPP % 

kowy w 1kg 0 w litrze 0 waży gr zawiera 
obj. cm* 

Benzyna 0,740 10500 100 7770 100 95,2 127,6 
Benzol 0,880 9550 91 8400 108 104,6 119 
Alkohol absolutny 0,794 6480 61,7 5140 66,2 154,3 194,3 
Spirytus sur. 92% 0,826 5650 53,8 4670 60,7 HZ 214,1 

nie gorzej. Większość dzisiejszych samochodów 
pracuje nadmiarem paliwa celem szybkiego uzy- 
skania maksymalnej mocy silnika, tak potrzebnej 
dzisiaj o silnym ruchu lulicznym, przyczem spala- 

Łatwo się przekonać, że największą zawartość 
ciepła w jednostce wagi posiada benzyna. : | 

Wszystkie pojazdy mechaniczne napędzane 
silnikami spalinowemi muszą wozić ze sobą za- 

jaq—— 
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nie jest niekompletne. Przy napędzie benzyną 
wyraża się to niekompletne spalanie li tylko 
obecnością tlenku węgla, obojętnego dla silnika, 
zaŚ przy napędzie spirytusem tworzeniem się 
kwasu octowego, korodującego powierzchnię 
komory wybuchowej. , 

Wielce problematyczną jest również zaleta spi- 
rytusu t. zw. „suche spalanie ', polegające na cał- 
kowitem spaleniu oliwy, która dostaje się do cy- 
lindra. Spirytus spalając oliwę, wysusza Ściany 
cylindra, a tem samem ji powierzchnię tarcia mię- 
dzy tłokiem a cylindrem, powodując w ten spo- 
sób zwiększenie zużycia oliwy i wyklucza użycie 
Spirytusu dla silników, w których smarowanie 
cylindrów odbywa się przez dodanie do paliwa 
odpowiedniej ilości oliwy. (Silniki dwutaktowe). 

Wyniki u nas tak rozreklamowanych raidów 
próbnych na spirytusie są również bardzo jedno- 
stronne. Przedewszystkiem nie wniosły one nic 
nowego. Że na spirytusie jeździć można — o tem 
wiedzieliśmy już dawno, naturalnie o ile przysto- 
Suje się specjałne silniki do tego celu. Silniki ta- 
kie dają wtedy około 50 -— 60%: swej maksymal- 
nej siły, co jednak dla 'wozu o średnim i wysokim 
litrażu nie ma żadnego znaczenia, ponieważ dla 
samego popędu samochodu wystarcza w zupeł- 
ności około 30% maksymalnej mocy silnika, zaś 
cała nadwyżka potrzebna jest do szybkiego ru- 
szenia, wzgl. szybkiego osiągnięcia wielkiej szyb- 
kości i stanowi tylko o t. zw. elastyczności sa- 
mochodu. Gdyby do raidów próbnych użyto u 
naS nie wozów o litrażu średnim, jeżeli już nie 
wielkim, ale wozów o litrażu małym, wozów, 
któr e iuż nietylko w Europie, ale i w Ameryce 
odsrywają coraz to większą rolę, przekonanoby 
Się, Że moc silnika benzynowego napędzanego 
spirytusem tak dalece maleje, że wóz taki nie 
jest w stanie pokonać normalnych trudności dro- 
sowych. Z powyższego wynika, że spirytus w 
stanie czystym nie nadaje się jako paliwo dla nor- 
malnych silników benzynowych, jakiemi jest ol- 

[Zymia 'większość dzisiejszych silników samo- 
chodowych. Dlatego też rzucono się w kierunku 
tworzenia mieszanek z tych paliw. Jednakowoż 

'a zmieszania benzyny ze spirytusem wymaga- 
ny jest spirytus bezwodny, którego produkcja nie 
iesi tanią, przyczem zaznaczyć należy, że nawet 
uż zmieszane mieszanki alkoholowo - benzyno- 
we rozdzielają się na poszczególne składniki sto- 
Sunkowo łatwo pod wpływem wody, wzgl. wil- 
80Cci, którą alkohol wyciąga z powietrza. 

Dzisiejsze mieszanki benzynowo - spirytusowe 
zawierają alkohol bezwodny absolutny, posiada- 
iący maksimum 0,2% wody. Alkohol ten nadaje 
mieszance pewne swe właściwości, z których 
najbardziej interesuje automobilistę zwiększona 
wytrzymałość na kompresję i razem z tem idąca. 
zdolność antydetonacyjna, jak również i właści- 
wość zmniejszania wartości cieplnej mieszanki 
w stosunku do ilości zawartego w niej alkoholu. 
Pierwsza z przytoczonych właściwości miesza- 
nek stanowi bezwarunkową zaletę mieszanek al- 
koholowych, które coprawda nie wytrzymują tak 
wysokiego sprężenia, jak alkohol czysty, ale w 
każdym razie wyższe niż czysta benzyna. 
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Teoria i praktyka silnikowa dowodzi, że im 
większy stosunek sprężenia paliwa, tem więcej 
ciepia zamienia się w silniku na pracę mecha- 
niczną, tem praca silnika ekonomiczniejsza; z te- 
go wynika, że mieszanka spirytusowa daje tylko 
w silniku wysoko sprężającym lepszy efekt ter- 
miczny od benzyny w silniku o niższym stopniu 
sprężenia, a nie tak, jak się to często u nas sły- 
szy, że mieszanka spirytusowa zapewnia lepsze 
wykorzystanie ciepła w każdym silniku. Jest to 
z gruntu fałszywe, ponieważ wykorzystanie cie- 
pła w silniku nie zależy od rodzaju używanego 
paliwa, a tylko jedynie od stopnia sprężenia. Gdy- 
by więc użyto benzynę w silniku wysoko kom- 
presyjnym, a być może ona użyta z dodatkiem 
pewnych środków antydetonacyjnych, to wyka- 
załaby ona taki sam stopień sprawności ekono- 
micznej jak i mieszanka. Dzisiejsze silniki samo- 
chodowe należą w przeważającej części do typu 
niskokompresyjnego, jako przeznaczone a priori 
do napędu benzyną tak, że zaleta mieszanek 
spirytusowych znoszenia wysokiej kompresji i 
dawania wysokiego stopnia wykorzystania pali- 
wa w tychże silnikach nie jest ji nie może być wy- 
korzystaną. 

Dlatego też w obecnej sytuacji na pierwszy 
plan wysuwa się tylko ujemna własność mie- 
szanki, t. j. mniejsza 'wartość kaloryczna. Wraz 
z wzrostem ilości alkoholu w mieszance maleje jej 
wartość cieplna, czyli, że dla osiągnięcia takiego 
samego efektu, jak przy benzynie, silnik musi zu- 
żyć większą ilość mieszanki. Jeżeli przyjmiemy 
np. mieszankę zawierającą 70% benzyny i 30% 
alkoholu abs., to wartość cieplna tejże mieszanki 
będzie wynosiła 9.300 ciepłostek na kg., co przy 
ciężarze gatunkowym 0,/52 daje 6.995 ciepłostek 
na litr. Mieszanka ta jest więc cieplnie o wiele u- 
boższa od benzyny, a ponieważ na jednostkę 
siły zużywa się taką samą ilość ciepłostek obu 
paliw, przeto dla osiągnięcia tego samego efektu 
trzeba zużyć więcej mieszanki niż benzyny i to 
w stosunku ich kalorycznych wartości. 'Teore- 
tycznie stosunek ten wygląda jak 1:1,13 na nie- 
korzyść mieszanki spirytusowej. W praktyce 
jednak wskutek konieczności pracy silnika z nad- 
miarem paliwa, stosunek ten przedstawia się je- 
szcze gorzej, wykazując większe zużycie mie- 
szanki o mniej więcej 15%. 

Poza tem wszystkiem nie należy zapominać 
jeszcze o trudności rozruchu w porze zimowej 
przy używaniu mieszanek spirytusowych, jak 
również o niszczącem działaniu ewentualnie roz- 
lanej mieszanki na lakier karoserii. 

Reasumując powyższe, stwierdzić musimy, że 
chcąc racjonalnie wykorzystać mieszanki, nale- 
żałoby właściwie przystąpić do przebudowy o- 
becnego silnika benzynowego. Takie przekon- 
struowanie silników pociągnie w konsekwencji 
za sobą to, że silniki budowane dla napędu mie- 
szankami, nie będą już mogły funkcjonować przy 
napędzie benzyną czystą. 

Tadeusz Welield 
Inżynier budowy samochodów. 
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„Petroleum Vademecum Inż. Robert Schwarz. 
Skład główny: „Verlag fiir Fachliteratur', Wien 
XIX/1 rVegagasse 4 i Berlin SW 68, Wilhelm- 
strasse 147. Ukazało się nowe, IX. wydanie te- 
«o pożytecznego dzieła, znacznie rozszerzone 
i uzupełnione. Całość składa się z dwu tomów. 
W pierwszym z nich umieszczono tabele miar 
i wag, ' stosowanych najczęściej w przemyśle 
naftowym, dalej przeliczenia angielskich i ame- 
kańskich jednostek miar na system metryczny, 
tabele i przeliczenia odnoszące się (do ciężaru 
gatunkowego ii wiskozy, wreszcie różne tabele, 
które w życiu codziennem oddać mogą (duże 
usługi. W drugiej części tomu ipierwszego opra- 
cowane zostały taryfy celne dla 'produktów 
naftowych, obowiązujące w poszczególnych kra- 
ACE 

Tom drugi poświęcony jest w całości staty- 
styce produkcji, przeróbki, importu i eksportu 
ropy oraz produktów naftowych, i zawiera 
oprócz tabel wiele wykresów, rysunków i ze- 
stawień. | 
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Obydwa tomy w płóciennej ODTAWIE kosztują 
24 Mk. niem — $ 6— 

„Cel i metody walki z kryzysem. Fdward 
Rose, Warszawa, 1932, skład główny w MKsię- 
garni Gebethnera i Wolfa. Praca ta analizuje 
niezmiernie wnikliwie naiważniejsze czynniki 
naszej sytuacji skarbowej, finansowei ii waluto- 
wej. Na tem tle występują z całą wyrazistością 
nietylko nasze obecne ostre niedomagania go- 
spodarcze, lecz również miedostateczność do- 
tychczasowych metod zwalczania kryzysu, sto- 
sowanych przez czynniki rządowe i błędność ich 
niektórych podstawowych założeń. W konklu- 
zji sformułowane są generalne przesłanki do dro- 
gi wyjścia. Praca ta jest bardzo aktualną, a ma- 
terjał faktyczny doprowadzony jest w niej, moż- 
na powiedzieć, do dni ostatnich. - | 

Broszurę można nabyć w Administracji „Prze- 
glądu (iospodarczego*, Warszawa, Chmielna 2, 
w dowolnej ilości egzemplarzy po cenie Zł. 1.50 
a z przesyłką pocztową Zł. 1.75 za egzemplarz. 

DZIAŁ PRAWNY 

JUDYKATURA I INTERPRETACJA. 

Podstawa prawna opodatkowania komisanta. 
Zasada prawna. Do podstaw opodatkowania ko- 
misanta (wlicza się prowizię, wypłaconą przez 
niego isubkomisantom. 

Wyrok z dnia 19. X. 1932 r. L. Rei. 3173/30. 
Uzasadnienie. 

Ministerstwo Skarbu decyzją z dnia 27 sty- 
cznia 1930 r. odwołanie Centrali Rolników S. A. 
pozostawiło bez uwzględnienia na tej zasadzie, 
że w myśl art. 5 ustawy o państwowym podatku 
przemysłowym opodatkowaniu podlega cała su- 
ma wynagrodzenia komisowego bez względu na 
to, czy część tego wynagrodzenia została odstą- 
piona subkomisjonerom. 

W skardze na tę decyzię do Najwyższego Iry- 
bunału Administracyjnego Spółka zarzuca obra- 
zę art. 5 ustawy, wyjaśniając, że w pisemnych 
umowach, na mocy których Spółce została po- 
wierzona komisowa rozsprzedaż produktów, jest 
przewidziane, iż do przeprowadzenia tych roz- 
sprzedaży Spółka posługiwać się będzie podko- 
misjonerami, którym odstępować będzie część 
umówionej prowizii, że przeto Spółka otrzymuje 
część tylko prowizii za wykonane przez nią 
świadczenia, druga zaś część tej prowizji jest 
przez nią przekazywana podkomisionerom za 
wykonane przez nich Świadczenia, że ponieważ 
art. 5, p. 5 ustawy mówi o obliczeniu podatku 
jedynie od prowizii za wykonane świadczenia, 
nie można Spółce obliczać podatku od prowizji, 
należącej się podkomisjonerom, ponieważ Surmy 
te nie są prowizją Spółki za wykonane Świad- 
czenia. 

Najwyższy Trybunał Administracyjny rozwa- 
Żyź w ramach skargi co następuje: 

Na zasadzie art. 5 ustęp 5 ustawy z dnia 15 
lipca 1925 r. o M Goa podatku przemysło- 
wym (poz. 550 Dz. U.), w przedsiębiorstwach 
komisowych, w jakim to charakterze bezspornie 
skarżąca Spółka częściowo pracowała, iza obrót, 
podlegający opodatkowaniu, uważa się sumę pro- 
wizji, komisowego oraz wszelkich innych wy- 
nagrodzeń za ' wykonane Świadczenia i usługi. 

Z przytoczonego przepisu prawa wynika nie- 
wątpliwie, że obrotem 'w przedsiębiorstwach ko- 
misowych jest całkowita suma pobranej prowizii 
za komisową sprzedaż, bez względu na to, w ia- 
ki sposób ta suma została przez komisanta ZU- 
żytą. > 82 

Skarżąca Spółka twierdzi, że część a 
prowizji została przez nią zużyta na 'wynagro- 
dzenie subkomisantów zgodnie z umową, zawar- 
tą przez nią tak z komitentem jak z subkomisan- 
tami, i dlatego ta część jako wynagrodzenie za 
wykonanie usług nie przez nią dokonanych nie 
może być u niej uważana za obrót; twierdzenia 
tego jednak nie można uznać za zgodne z poię- 
ciem obrotu, ustalonem w art. 5 ustawy. 

Zużycie bowiem części wynagrodzenia, otrzy- 
manego za komisową sprzedaż, na wynagrodze- 
nia subkomisantom z wiadomością czy bez wia- 
domości komitenta, jest w każdym wypadku roz- 
chodem na koszty handlowe, iakie ponosi komi- 
Sant przy rozsprzedaży towarów, sumy zaś, wy- 
datkowane przez komisanta jako koszty handlo- 
we, nie ulegają wyłączeniu z podstaw wymiaru. 
Komisant, otrzymawszy zlecenie od osoby trze- 
ciej — komitenta — jest za wykonanie tego zle- 
cenia wobec komitenta odpowiedzialny, przy- 

noże 

Jem „apnea 

ye" 
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czem obojętnem jest, czy to zlecenie wykonywa 
sam własnemi środkami, czy też z pomocą osób 
trzecich. I w pierwszym wypadku wydatki na 
utrzymanie biura, personalu służbowego i w dru- 
gim wynagrodzenie, wypłacone osobom trzecim 
(subkomisantom), są wydatkami, | związanemi 
z wykonywaniem zlecenia komitenta przez ko- 
misanta i jako takie stanowią oczywiście koszty 
handlowe tego ostatniego. To też cała kwota 
prowizji, otrzymana przez komisanta od komi- 
tenta, stanowi wynagrodzenie komisanta za iwy- 
konane 'przez niego świadczenia i usługi (także 
iw tym wypadku, gdy wykonanie otrzymanych 
zleceń powierzał osobom trzecim. 

Jeżeli przeto w tym stanie rzeczy 'władza po- 
zwana przyjęła za obrót całą sumę prowizji, 
otrzymaną przez komisanta od komitenta, bez 
względu na to, że część tego wynagrodzenia zo- 
stała przez komisanta zużyta na wynagrodzenie 
subkomisantów, to takie ustalenie podstaw wy- 
miaru zostało dokonane zgodnie z art. 5 ustawy. 

2 powyższych względów Najwyższy 'Trybunał 
Administracyjny oddalił skargę jako nieuzasad- 
nioną. 

_ Kwalifikacja charakteru pracownika przez sąd. 
Zasada prawna. W sporze o prawo cywilne w 
brzypadku o szkody i straty z powodu zanied- 
bania ubezpieczenia pracownika sąd nie ma obo- 
wiązku krępować się orzeczeniem Urzędu Ubez- 
bieczeń i samodzielnie decyduje, czy pracownik 
był pracownikiem umysłowym, podlegającym 
ubezpieczeniu w Zakładzie Ubezpieczeń. 

Orzeczenie S. N. Izby I. z dnia 20-go kwietnia 
202% NIC. 169/32. 

Z UMzasadnienia: | 

Po wysłuchaniu sprawozdania Sędziego - refe- 
renta, głosu rzecznika skarżącej firmy i wnios- 
ków Prokuratora, | 

ŻWAaŻYWSZY 

Ę że E. P. wystąpił przeciwko firmie „dbóD W 

wylaśnił, że pozwana firma, w której pracował 
w charakterze dozorcy tartaku, nie ubezpieczyła 
50 w Zakładzie Ubezpieczeń Pracowników Umy- 
stowych, wskutek czego po zwolnieniu z pracy 
nie otrzymat od Zakładu Ubezpieczeń dziewię- 
ciomiesięcznej zapomogi z powodu niemożności 
znalezienia pracy; 

„ że Sąd Pracy, uwzględniając powództwo czę- 
SCiowo, zasądził na rzecz powoda zasiłek za 6 
miesięcy w wysokości 396 zł., a Sąd Okręgowy, 
do którego wniosła skargę apelacyjną pozwana 
firma, wyrok pierwszej instancji zatwierdził; 

że niesłuszny jest zarzut błędnego zakwalifiko- 
wania przez Sąd powoda jako pracownika umy- 
Siowego, zarzut ten bowiem nie został ani w skar- 
dze kasacyjnej, ani też przy rozpoznaniu Sprawy 
poparty żadnemi argumentami; ustalenia, że po- 
wód byt pracownikiem umysłowym, Sąd nie 
opari, jak zarzuca skarżąca firma, jedynie na 
wyroku, wydanym w innej sprawie między te- 
miż osobami, lecz wyrok powyższy przyjął jako 
jeden z dowodów; | 
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że niesłuszny jest zarzut skargi kasacyjnej nie- 
rozważania przez Sąd, iż orzeczenie Zakładu U- 
bezpieczeń Pracowników Umysłowych w po- 
ciągnięciu pozwanej firmy do obowiązku ubez- 
pieczenia powoda nie uprawomocniło się i wsku- 
tek tego powództwo jest przedwczesne, w myśl 
bowiem art. 164 rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 24-go listopada 1927 r. o 
ubezpieczeniu pracown., umysł., (Dz. U. Nr. 106, 
poz. 911) orzeczenie powyższe podlegało natych- 
miastowemu wykonaniu, z czego dalszy wniosek, 
że z chwilą jego wydania powstał i dla pracow- 
nika umysłowego — powoda w sprawie — ty- 
tuł do poszukiwania strat, poniesionych iwskutek 
niewykonania przez pracodawcę obowiązku zgło- 
szenia go do ubezpieczenia; 

że niezależnie od tego należy zaznaczyć, że o 
ile orzeczenie Zakładu Ubezpieczeń lub organu 
administracyjnego, działającego w charakterze 
instancji odwoławczej, ma decydujące znaczenie 
w sporach na tle ubezpieczenia między praco- 
dawcą lub pracownikiem z jednej strony a Za- 
kładem Ubezpieczeń z drugiej, o tyle nie może 
mieć przesądzającego znaczenia w sporze o pra- 
wo cywilne (w przypadku o szkody i straty z 
powodu zaniedbania ubezpieczenia) między pra- 
cownikiem a pracodawcą; w sporze takim Sąd 
nie ma obowiązku krępować się orzeczeniem 
Urzędu Ubezpieczeń i samodzielnie decyduje, czy 
pracownik był pracownikiem umysłowym, pod- 
legającym ubezpieczeniu w Zakładzie Ubezpie- 
czeń Pracowników Umysłowych; 

że wreszcie i ostatni zarzut skargi kasacyjnej, 
dotyczący niewłaściwości Sądu Pracy do roz- 
strzygnięcia niniejszego sporu, nie jest słuszny, 
albowiem w sprawie niniejszej zachodzi spór o 
odszkodowanie z powodu niezgłoszenia praco- 
wnika do ubezpieczenia, a więc spór o niewyko- 
nanie przez pracodawcę obowiązków, płynących 
ze stosunku pracy, podlegający w myśl art. 6 
lit. c. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej z dnia 22. III. 1928 r. (Dz. U. Nr. 37, poz. 350), 
sądom pracy; 

z tych zasad Sąd Najwyższy skargę kasacyjną 
oddala. | 

Ubezpieczenie niestałych robotników na wy- 
padek bezrobocia, Obowiązek zabezpieczenia na 
wypadek bezrobocia rozciąga się zarówno na ro- 
botników stałych jak i niestałych względnie 
dziennych. i | 

Orzeczenie N. T. A. z dn. 14-go [X. 1932 r. 
w Sprawie L. Rej. 5282/30. . Ro 

Do najwyższego iIrybunału Administracyjnego 
wpłynęła skarga na decyzję Komisji Odwoław- 
czej Zarządu Głównego Funduszu Bezrobocia, 
która nakazała ubezpieczyć na wypadek bezro- 
bocia 'zatrudnionych u skarżącego i robotników 
niestałych. Zdaniem skarżącego z ducha ustawy 
o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia wyai- 
ka, że ubezpieczeniu podlegają jedynie robotni- 
cy stali, natomiast robotnicy dzienni wynajmo- 
wani tylko czasami, z którymi pracodawca znai- 
duje się tylko w dorywczych stosunkach naimu 
pracy, zdaniem skarżącego nie podlegają obo- 
wiązkowi zabezpieczenia. | | 
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Najwyższy Trybunał Administracyjny nie po- 
dzielił jednak tego poglądu i wyjaśnił, że usta- 
wa o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia w 
art. 1 poddaje obowiązkowi ubezpieczenia TO0- 
botników po ukończeniu 18 lat życia, którzy po- 
zostają w stosunku najmu pracy w przedsię- 
biorstwach i zakiadach pracy. Ani ten przepis 
jednak, ani żaden inny przepis tejże ustawy nie 
daje jakiejkolwiek podstawy do rozróżnienia pod 
względem obowiązku zabezpieczenia między ro- 
botnikami stałymi fi niestatymi, względnie dzien- 
nymi, a zatem ci dzienni robotnicy, o ile ukoń- 
czyli 18 lat życia i pozostają w stosunku najmu 
pracy — podlegają ubezpieczeniu na A: 
bezrobocia. 

Wynagrodzenie za urlop dla częściowo za- 
trudnionych lub pracujących z przerwami. Wo- 
bec wprowadzania coraz częściej redukcji go- 
dzin pracy, względnie czwartej zmiany, lub też 
udzielania co pewien okres czasu bezpłatnego 
urlopu, nasuwa się niejednokrotnie pytanie, w ja- 
kiej wysokości należy się robotnikowi wynagro- 
dzenie za urlop jeżeli ten nie pracuje przez 48 
godzin tygodniowo lub pracuje z przerwarmi. 

Kwestję powyższą wyjaśniło swego czasu Mi- 
nisterstwo Opieki Społecznej oraz częściowo 
Najwyższy Trybunał Administracyjny, ustalając 

WIADOMOŚCI 
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pojęcie „pobory normalne* i przez interpretację 
$ 27 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Spo- 
łtecznej z dnia 1l-go czerwca 1923 r. (Dz. U. R. 
P. Nr. 62 poz. 464). 

Przy obliczeniu wynagrodzenia za urlop nale- 
ży ustalić przeciętny zarobek robotnika w okre- 
sie trzymiesięcznym, poprzedzającym . urlop. 
Przeciętny zarobek otrzymamy jeżeli zesumuije- 
my wszystkie dniówki (szychty) za czas trzy- 
miesięczny, nie uwzględniając godzin nadliczbo- 
wych, pomnożymy przez dzienny zarobek i po- 
dzielimy przez ilość 'dni roboczych (powszed- 
nich), jakie przypadaty w tym okresie, nie uw- 
zględniając niedziel i świąt. (Okólnik I. P. Nr. 14). 

Obniżenie kar za zwłokę. Ministerstwo Skarbu 
okólnikiem Nr. L. D. V. 45325/1/32 zarządziło aby, 
począwszy od dnia l-go października 1932 r. od 
wszelkich wpłat uskutecznianych na poczet raty 
należności z tytułu podatków bezpośrednich i o- 
płat stemplowych nieodroczonych i nierozłożo- 
nych bez względu na czas ich powstania, władze 
skarbowe aż do odwołania pobieraty kary za 
zwłokę w wysokości 15% w stosunku rocznym, 
licząc od ustawowego terminu płatności. 

Dotychczasowa wysokość kar za zwłokę wy- 
nosiła 18% w stosunku rocznym. 

BIEŻĄCE 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy przyjaciołom 
i czytelnikom naszego czasopisma serdeczne życzemia. 

Ś. p. Dr. Inż. Stanisław Jamroz. Nauka polska 
i polski przemysł naftowy poniosły dotkliwą 
stratę. Dnia 5-go b. m. zmarł we Lwowie Dr. 
Stanisław Jamróz, Kierownik Mechanicznej Sta- 
cji Doświadczalnej Politechniki Lwowskiej, Czło- 
nek Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Prze- 
mysłu Naftowego i Członek Wydziału Krajowego 
Towarzystwa Naftowego. . 

Działalność Ś. p. Zmarłego była ściśle związa- 
na z życiem naszej Uczelni Technicznej oraz roz- 
wojem prac technicznych w przemyśle naito- 
wym. 

Po złożeniu egzaminu dyplomowego na Wy- 
dziale Naftowym Politechniki Lwowskiej w roku 
1925 obejmuje Ś. p. Dr. Jamróz funkcję asystenta 
Katedry pomiarów maszynowych i poświęca się 
całkowicie pracy naukowej nad zagadnieniaini 
technicznemi wiertnictwa i wytrzymałości ma- 
terjałów. Już w dwa lata później otrzymuje sto- 
pień doktora nauk technicznych na podstawie 
pracy p. t. „Zagadnienie warunków i postępu pra- 
cy przy wierceniu udarowem'. 

Wybitne zdolności wysuwają Go wkrótce na 
stanowisko Kierownika Mechanicznej Stacji Do- 
Śświadczalnej Politechniki Lwowskiej. 

REDAKCJA 

Pod Jego wytrawnem kierownictwem rozwija 
Stacja szeroko zakrojoną akcję 'w wielu dziedzi- 
nach, wywierając działalnością swą nadzwyczaj 
dodatni, a nieraz decydujący wpływ na aż 
lizację produkcji przemysłowej. 

Niezmordowany w pracy zakłada Dr. 0 
placówki badawcze Mechanicznej Stacji Doświad- 
czalnei w ośrodkach przemysłu naftowego i gór- 
nośląskiego, rozwija wyposażenia techniczne 
Stacji we Lwowie, zatrudniając przytem nowe 
zastepy inżynierów, którzy pod Jego kierunkiem 
oddają się pracy badawczej nad zagadnieniami 
technicznemi, których rozwiązania wymaga co- 
dzienne życie przemysłu. 

Mimo tak silnego ZaabsGEbow ala pracą zawo- 
dowaą i naukową, z podziwu godnym zapałem 
bierze udział we wszelkiej pracy zbiorowej i 
organizacyjnej, zasiadając w Zarządzie Stowa- 
rzyszenia Polskich Inżynierów Przemysłu Nafto- 
wego, Komitetach wykonawczych Zjazdów Naf- 
towych, Wydziale Krajowego T-wa Nąltowego, 
Sekcji Rur Wiertniczych Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego, Komisji Hutniczej, Instytucie 
Badań Materiałów Uzbrojenia, Komitecie Reda- 
kcyjnym Podręcznika Naftowego, Radzie Nad- 
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zorczej S. A. „Gazolina' , Radzie Nadzorczej In- 
stytutu Gazowego we Lwowie i w. i.. 

Z kilkuletniej zaledwie Swojej działalności nau- 
kowej i zawodowej pozostawia Ś. p. Zmarły po- 
za utworzonemi nowemi warsztatami pracy bo- 
gatą niezwykle spuściznę w postaci licznych 
prac naukowych i referatów publikowanych w 
„Przemyśle Naftowym'*, „Przeglądzie Technicz- 
nym', „Czasopiśmie Technicznem', w „Życiu 
Technickiem', „„Mechaniku* oraz w szeregu cza- 
Ssopism zagranicznych. 

Głęboka wiedza i produktywna praca Zmar- 
łego zwracają na Niego uwagę kół fachowych 
zagranicą. Otrzymuje on odpowiedzialne stano- 
wisko głównego inspektora na Polskę francuskie- 
g0 towarzystwa „Bureau Veritas. | 

Ża zasługi na polu przemysłu wojennego otrzy- 
muje Zmarły złoty krzyż zasługi. 

W uczuciu szczerego i głębokiego smutku łą- 
czą się wszyscy, którzy mieli kiedykolwiek spo- 
sobność zetknąć się ze Ś. p. Zmarłym, i poznać 
niepospolite zalety Jego umysłu i charakteru. 

„Do szczerych wyrazów żalu dołącza się rów- 
nież Redakcja naszego pisma, na którego łamach 
niejednokrotnie zamieszczaliśmy cenne publika- 
cie Zmarłego. 

Prace nad organizacją przemysłu naftowego. 
chwili, w której zeszyt niniejszy oddajemy 

pod |prasę, dobiega końca szereg spraw związa- 
nych z reorganizacją naszego przemysłu. 

Wyliczyć tu należy przedewszystkiem zakoń- 
czenie pertraktacyj, dotyczących struktury no- 
wego Syndykatu Przemysłu Naftowego. Prace 
te, prowadzone (w gronie pięciu wielkich przed- 
siębiorstw rafineryjnych, względnie producencko- 
rafineryjnych, zakończone zostały opracowaniem 
nowych umów, które tworzyć mają ramy dla 
współpracy tych przedsiębiorstw w ciągu naj- 
bliższych lat. Umowy te, zbudowane na podsta- 
wie doświadczeń istniejącej jeszcze dotychczas 
! wysasającej jużj organizacji kartelowej, będą nie- 
wątpliwie lepsze od umów dotychczasowych, 
uwzględniać będą w jwyższej mierze interesy 
poszczególnych przedsiębiorstw i harmonizować 
niewątpliwie z interesami innych ugrupowań 
brzemysiu naftowego. 

Drugim tematem, który absorbuje w tej chwili 
zarówno przemysłowców, jak też zastępców i 
delegatów Ministerstwa Przemysłu i Handlu, 
jest statut nowej organizacji eksportowej pod na- 
zwą „Polski Eksport Naftowy*. Statut ten, któ- 
ICgO projekt opracowany został przez Komisię 
S iadającą się z reprezentantów poszczególnych 
zainteresowanych tu bezpośrednio grup naszego 
przemysłu, uzgodniony być musi z obowiązują- 
cemi przepisami prawnemi, co nie jest rzeczą 
zbyt łatwą, jeśli się zważy, że ustawa marcowa 
na której ten statut w całości się opiera, nie roz- 
wiązuje spraw z statutem tym związanych iw 
Sposób dostatecznie jasny. Pozatem wyłaniają 
Się tu znaczne trudności natury zasadniczej, do- 
tychczasowe bowiem ustawodawstwo nie znaj- 
duje dla tego rodzaju organizacyj odpowiednich 
form prawnych i formy takie muszą być w ca- 
łości stworzone. 

„PRZEMYSŁ NAFTOWY* Zeszyt 625 

Równocześnie przedmiotem 'obrad specjalnej 
Komisji w Ministerstwie Przemysłu i Handlu by- 
ła sprawa opracowania form prawnych dla mo- 
gącej w razie potrzeby powstać organizacji czy- 
stych producentów ropy. 

W ciągu ostatnich dni prowadzone również by- 
ły pertraktacje reprezentantów przemysłu naf- 
towego z Dyrekcją Monopolu Spirytusowego. 
Stwierdzić tu należy, że żądania wysuwane przez 
Monopol w sprawie objęcia przez przemysł naf- 
towy spirytusu do mieszanek idą zbyt daleko, 
i że ze strony tej grozi przemysłowi naszemu 
ciągle jeszcze poważne niebezpieczeństwo. 

Rzeczą zupełnie ciągle jeszcze niestety niewy- 
jaśnioną jest kwestja obciążeń przemysłu na- 
szego na rzecz Funduszu Drogowego, oraz za- 
powiadana i przez niektóre czynniki wciąż wysu- 
wana sprawa obniżki cen produktów naftowych. 

W ciągu ostatnich dni przeprowadzone zosta- 
ty pertraktacje między Syndykatem Przemysłu 
Naftowego jako odbiorcą ropy naftowej i Syn- 
dykatem Producentów Ropy jako organizacją za- 
stępującą producentów i dostawców ropy. Per- 
traktacje dotyczą sfinalizowania umowy doty- 
czącej cen ropy naftowej i warunków jei dosta- 
wy i odbioru na czas od l-go stycznia 1933 r. 

W czasie Świąt Bożego Narodzenia nastąpi 
kiikodniowa przerwa we wszystkich tych spra- 
wach. Dalsze prace podjęte zostaną w tygodniu 
poświątecznym. | 

Opłaty na rzecz Karpackiej Stacji Geolo- 
gicznej w Borysławiu. Rozporządzeniem z dnia 
26-go listopada b. ir. Nr. II. 1/1 -— 5889/32 za- 
twierdził Wyższy Urząd Górniczy w Krakowie 
budżet Karpackiej Stacji Geologicznej w Bory- 
sławiu na r. 1932, uchwalony na posiedzeniu Ku- 
ratorji tejże Stacji w dniu 15-go listopada b. r. 
w kwocie zł. 141.332,51, z czego zł. 104.217,16 ma 
być pokryte z wkładek kopalń w roku bieżącym 
budżetowym. SZA AZ 

Przypadające wkładki na pokrycie tego bu- 
dżetu zostały zatwierdzone w myśl postanowień 
$ (33 statutu Stacji Geologicznej w następujących 
wysokościach: 

I. dla otworów świdrowych |I-szej kategorii 
t. ji. dla otworów, będących w ruchu wiertni- 
czym a założonych na wiercenie głębsze .jak 
1000 m, iloraz dla otworów Świdrowych ipozosta- 
jących wyłącznie iw eksploatacji, o ile wysokość 
produkcji ropy przenosiła w miesiącu 'grudniu 
1931 r. 6 cyst. miesięcznie, względnie odpowied- 
ni ekwiwalent produkcji gazowej, licząc 3m?* 
gazu za l kg ropy — w wysokości 250 zł. : 

II. dla otworów świdrowych Il-giej kategorii 
t. j. dla otworów świdrowych będących w ruchu 
wiertniczym a założonych na wiercenia płytsze 
iak '1000 m, oraz dla otworów Śświdrowych pozo- 
stających wyłącznie w eksploatacji, o ile wyso- 
kość produkcji wynosiła w miesiącu grudniu 
1031 r. 3 do 6 cyst. miesięcznie, względnie odpo- 
wiedni ekwiwalent /produkcji gazowej — w wy- 
sokości 125 zł. 

II. dla otworów Świdrowych III. kategorii 
t. j. dla otworów pozostających wyłącznie w eks- 
ploatacji, o ile wysokość produkcji ropy wyno- 
siła w miesiącu grudniu ub. roku od 0,1 do 3 
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cyst. miesięcznie, wzgl. odpowiedni ekwiwalent 
produkcii gazowej — w wysokości 25 zł. 

IV. dla otworów Świdrowych IV. kategorii 
t. j. dla otworów Świdrowych pozostających wy- 
łącznie w eksploatacji, o ile wysokość produkcji 
ropy wynosiła w miesiącu grudniu ub. roku po- 
niżej 0,1 cystern miesięcznie wzgl. odpowiedni 
ekwiwalent produkcji gazowej — w wysokości 
12,5 zł. 

Opiaty uiszcza się od każdego otworu Świ- 
drowego będącego w ruchu w dniu l-go stycznia 
1932 r. za cały rok zgóry. 

Otwory Świdrowe poszukiwawcze, których 
giębokość nie da się zgóry przewidzieć płacą do 
giębokości 1000 m. wkładkę Il-giej kategorii, po 
przekroczeniu tej głębokości dopłacają różnicę do 
l-szej kategorii. 

Otwory Świdrowe opiacające wkładki Il-giej, 
Ill-ciej i IV-tej kategorii, w razie dowiercenia 
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wyższej produkcji, dopłacają różnicę wkiadki za 
cały rok do kategorii, odpowiadającej zwiększo- 
nej produkcii. 

Należytości z tytuiu powyższych wkładek na- 
leży” wpłacić najpóźniej do dnia 15:grudnia b. r. na 
konto Stacji Geologicznej do Warszawskiego 
Banku bDyskontowego w Drohobyczu, konto 
Stacji Geologicznej w P. K. O. Nr. 152.850 „lub 
wprost do Karpackiej Stacji Geologicznej, Bo 
rysław. 

Sprostowanie. W zeszycie 21 „Przemysłu 
Naftowego" w artykule „Normy mierzenia prze- 
pływu gazu zierinego zapomocą dysz i kryz' na 
stronie 521, w tabeli II. aneksu, w kolumnie 1, 
w wierszach 1 do 4 włącznie (dysze do rur 
o średnicy 52,5 mm), zamiast: „10% ma być „9, 
co ninieiszem prostujemy. 

PRZEGLĄD ZAGRANICZNY 

Konterencja naitowa w Paryżu. Dnia 29-go li- 
stopada br. rozpoczęła się w Paryżu nowa kon- 
ferencja naftowa. W konferencji biorą udział re- 
prezentanci wielkich ' koncernów angielskich 
i amerykańskich, oraz delegacja rumuńskiego 
przemysiu naftowego. 

irzedmiotem konferencji jest ostateczne ure- 
gulowanie sprawy ograniczenia produkcji runuń- 
skiej i dostosowania jej do poziomu zapotrzebo- 
wania w ramach ukiadu zawartego w Paryżu w 
lipcu br. Wedle obiegających pogłosek zgodzili 
się Kumuni na ograniczenie produkcji, wynoszą- 
cej obecnie dziennie około 2.400 wagonów, na 
1.750 wagonów, z czego 350 przypaść ma na ma- 
ie i Średnie przedsiębiorstwa, oparte w dużej 
mierze na kapitale rumuńskim, podczas gdy na 
wielkie koncerny zagraniczne przypaść ma około 
1.400 cystern produkcji dziennie. | 

W pertraktacjach nie bierze udziału przemysł 
rosyjski, panuje jednak ogólne przekonanie, że 
obecnie Rosjanie nie będą prowadzili w stosunku 
do ca'ej reszty przemysłu naftowego dzikiej i nie 
liczącej się z niczem konkurencji. Nadzieja ta o- 
parta jest na ukiadach przeprowadzonych z ro- 
syiskiemi organizacjami handlowemi w poszcze- 
gólnych krajach, a dotyczących równomiernego 
zaopatrywania rynków europejskich w produkty 
naftowe. 

Większych trudności spodziewać się należy ra- 
czej w obrębie przemysłu rumuńskiego, który z 
trudnością tylko dostosować się potrafi do wa- 
runków stworzonych nowym układem, niewątpli- 
wie bowiem mali producenci żądać będą: w obre- 
bie przyznanej ogólnej kwoty znacznych stosun- 
kowo przywilejów, których udzielenie stać bę- 
dzie w sprzeczności z interesami dużych koncer- 
nów naftowych. 

Wypowiedzenie koncesji perskiej. Duże wra- 
żenie w całym Świecie naftowym wywołało wy- 
powiedzenie Koncesji, którą od szeregu lat po- 
siada w Persji towarzystwo Anglo Persian Oil Co. 

Koncesja ta, obejmująca wyłączność eksploa- 
tacji ropy naftowej w całym prawie państwie per- 
skiem, nadana zostaia jeszcze w r. 1901 na imię 
przemysiowca dArcy, który koncesię tę odstąpił 
wymienionemu wyżej lowarzystwu angielskie- 
mu, utworzonemu dla eksploatacji perskich Źró- 
dei naftowych. 

W ciągu kilku lat rozwinęło się to Towarzy- 
stwo w sposób niezwykle pomyślny dzięki po- 
parciu rządu angielskiego, a przedewszystkiem 
Lorda Fishera, decydującego o sprawach angiel- 
skiej floty wojennej. 

W chwili obecnej jest produkcja perska nai- 
ważniejszą podstawą angielskiego stanu posiada- 
nia w przemyśle naftowym. Produkcja perska 
zaopatruje całą flotę angielską bliskiego i dale- 
kiego Wschodu w produkty naftowe, a część ro- 
py przewozi się w stanie surowym do Anglii i 
przerabia w angielskich rafineriach. 

Obecne wypowiedzenie koncesii spowodowa- 
ne zostało naiprawdopodobniej zarówno wzeglę- 
dami natury gospodarczej, iak i politycznej. Do 
pierwszych należą zbyt nikłe korzyści jakie Pań- 
stwo perskie, a w szczególności skarb perski od- 
nosi z olbrzymiego bogactwa eksploatowanego 
w sposób bezwzględny przez przedsiębiorstwo 
angielskie, Dotychczas opłaca Towarzystwo an- 
gielskie 16% wartości wydobytej ropy, co w 
okresach wysokiej koniunktury przynosiio Skar- 
bowi perskiemu stosunkowo znaczne dochody, 
"obecnie zaś z chwilą znacznego spadku ceny ro- 
py opłata ta zmniejszyła się tak znacznie, że wy- 
nosi nie wiele więcej jak 300.000 f. szt. z r. 1931. 

AB 
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Dużą rolę przy wypowiedzeniu koncesji ode- 
grały zapewne także względy polityczne, a w 
pierwszym rzędzie niekorzystne dla Anglii wy- 
niki odwiecznej walki rosyjsko - angielskiej o 
wpływy na terenie perskim. Od szeregu lat zau- 
ważyć się tu daje wzrost wpływów rosyiskich, 
zapoczątkowany w roku 1921 ukiadem przyjaźni 
z Rosją Sowiecką, a zwiększony w znacznej mie- 
rze od roku 1925, t. j. od chwili wstąpienia na 
tron obecnego szacha. Rok 1928 przynosi znie- 
sienie wszelkich przywilejów dla cudzoziemców, 
tak, iż koncesja angielska pozostaje właściwie już 
jedyną pozostałością dawnych wpływów angiel- 
skich. Obecnie rozgrywa się walka o tę koncesię, 
mającą dla Anglii niezwykle doniosłe znaczenie. 

Produkcja i zużycie benzyny w poszczegól- 
nych krajach Świata, V. R. Garfias, którego sta- 
tystykę zużycia , produktów naftowych iw po- 
szczególnych krajach umieściliśmy w Nr. 22 
„Przemysiu Naftowego”, opracował ostatnio cy- 
irowo światową gospodarkę benzyną w roku 
1931. Zestawienia te, po przeliczeniu na miary 
metryczne, podajemy w najbardziej interesują- 
cych wyijątkach. i | i 

Produkcja benzyny na świecie wyniosła w r. 
1931 ogółem 6,568.000 cystern, zaś całkowite 
spożycie wyniosło 6,502.000 cystern. Benzyna ta 
Stanowi średnio 40% wydobytej ropy surowej 
i zostażą przeciętnie w 72% zużyta przez kraje 
produkujące, resztę zaś t. j. 28% eksportowano. 

Umieszczone niżej tabele przedstawiają cyfry 
odnoszące się do krajów, będących najważniej- 
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Głównemi krajami importującemi benzynę 
byty: 

Krai | cystern 
Wielka Brytania 307.000 
Francja 217.000 
Stany Zjednoczone A. P. 159.400 
Niemcy 133.600 
Australia 63.600 
Hiszpania 39.000 
Holandia 38.300 
Inne kraje 537.300 

Razem 1,495.200 

Benzyna ta była importowana z następują- 
cych krajów: 

Kraj cystern 

Stany Zjednoczone A, P. 536.200 
Indje Holenderskie (zachod.) 199.300 
Rosja 177.200 
Rumunia 150.300 
indje Holenderskie '(wsch.) 127.800 
Persia 120.200 
Inne kraje 184.200 

Razem 1,495.200 

światowa produkcja ropy w cysternach 4 10 
SZymi producentami i konsumentami benzyny: 

PTGKCHA 

Kraj | cystern % 
Stany Zjednoczone A. P. 5,163.000 18,6 
Rosja 231.000 3,5 
indje Holenderskie (zach.) 194.000 2,9 
Kanada | 152.000 2,3 
Indje Holenderskie (wsch.) 152.000 2,3 
Rumunia 141.000 2,1 
Persja 124.000 1,8 
Wielka Brytania 62.000 0,9 
Meksyk 49.300 0,7 
Argentyna 44.200 (,6 
Polska 10.300 0,1 
Inne kraje 245.200 4,2 

tonn przedstawia się następująco: 

Razem . 6,568.000 100,0 

Konsumcija 

Kraj | cystern % 
Stany Zjednoczone A. p> > 4,740.000 12,9 
Wielka Brytania 330.000 5,1 
Francja 224.200 3,4 
Kanada 184.700 2,8 
Niemcy | 163.800 2,5 
Australja 71.300 1d 
Rosja | 63.200 1,0 
Argentyna | 63.000 1,0 
Japonia 60.000 0,9 
Italja 41.400 0,6 
Polska . 8.360 0,1 
Inne kraje 552.300 8,6 

Razem 6,502.200 100,0 

Kraj: 1931 r. 193020 

Stany Zjednoczone A. P. 11,410.000 _ 10,640.000 
Rosja (łącznie z Sachalinem) 2,136.500 2,050.000 
Venezuela 1,575.000 1,630.000 
Rumunja ! 640.000 600.000 
Persja 630.000 593.000 
Indje Holenderskie 520.000 494.000 
Meksyk | 455.000 427.000 
Kolumbia 240.000 240.000 
Argentyna i 133.000 173.000 
Trynidad 133.000 133.500 
Peru 154.000 133.500 
Indje Angielskie 105.000 110.000 
Poiska 63.000 60.000 
Sarawak 66.500 44.000 
Japonia 26.500 26.500 
Niemcy | 16.000 24.000 
Egipt 24.000 22.500 
Ekwador 23.000 22.500 
Kanada 23.000 14.000 
Irak | 10.500 12.000 
Francja 7.000 6.500 
Inne kraje 5.000 7.500 

Razem . 18,396.000 _ 17,513.000 

Cyfry powyższe, odnośnie do wszystkich kra- 
jów produkujących ropę (także i Polski), :za- 
czerpnięte zostały. ze źródeł amerykańskich, 
przyczem zauważyć należy, że produkcia za 
r. 1932 zawiera cyfry aproksymatywne, obliczo- 
ne na podstawie faktycznego wydobycia w pierw- 
szych 10-ciu miesiącach bieżącego roku. 
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Jak widzimy z powyższego zestawienia, ule- 
enie ogólna produkcja za rok bieżący poważnej 
obniżce, wyrażającej się cyfrą około 900.000 cyst. 
Najipoważniejszy ubytek produkcji daje się zau- 
ważyć w Stanach Ziednoczonych A. P., co jest 
wynikiem planowej gospodarki, zmierzającej do 
ograniczenia produkcii. Podobny objaw widzimy 
prawie we wszystkich ' krajach, za wyjątkiem 
kilku, w których 'wydobycie wzrosło skutkiem 
niemożności osiągnięcia porozumienia między 
producentami. laką nieopanowaną jeszcze pro- 
dukcję posiada np. Venezuela. Wzrost produkcji 
w Argentynie spowodowany został stanowiskiem 
czynników rządowych, którym zwiększenie wy- 
odbycia ropy jest na rękę ze względu na bilans 
handlowy kraju. | 

Spadek produkcji Rosji wskazuje na nieudanie 
się „piatiletki*, jak wiadomo bowiem Sowiety 
przewidywały na rok 10932 znaczny wzrost wy- 
dobycia. Przypuszczać należy, że produkcja ro- 
syjska, a przedewszystkiem eksport osiągnął już 
swój punkt kulminacyjny, Sowiety nie mogą bo- 
wiem eksportować większych ilości niż obecnie, 
bez wybudowania nowych linij kolejowych 
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względnie nowych rurociągów dalekosiężnych, 
na co w chwili obecnej brak im kredytów. | 

Na uwagę zasługuje , bardzo poważny wzrost 
produkcji Niemiec, które dzięki nowym dowier- 
ceniom potrafiły powiększyć swoje wydobycie 
o 1/3 dotychczasowej (produkcii. 

llość stacyj benzynowych w Europie. Wedle 
przeprowadzonej statystyki obecna ilość stacyj 
benzynowych w państwach, posiadających zna- 
czniejszy park samochodowy przedstawia się 
następująco: Anglja — 99.000, Francia — 78.000, 
Niemcy — 55.000, Belgia — 19.600, Szwecia — 
14.800, Szwajcarja — 14.600, Dania — 10.300, Nor- 
wegja — 4.800, Polska — 1.300. Ciekawe są przy- 
tem daty porównawcze, w rozliczeniu na ilość 
posiadanych pojazdów mechanicznych (łącznie z 
motocyklami). I tak na jedną stację wypada na- 
stępująca ilość pojazdów: W Anglii — 22, Fran- 
cji — 25, Niemczech — 27, Belgji — 11, Szwecji 
i Danji — 14, Szwajcarji 9, Norwegji — 12, Polsce 
— 25. Jak widać z powyższych dat, rentowność 
takich stacyi nie musi być zbyt wielką. (Verkehrs- 
technik Nr. 23/32). 

NORMY mIERZENIA PRZEPŁYWU GAZU ZIEMNEGO ZAPOMOCĄ DYSZ i KRYZ 
opracowane przez Komisję dla spraw mierzenia gazu ziemnego 
powołaną przez Ill. Zjazd Naftowy 
Zalecone do stosowania przy wykonywaniu pomiarów gazu ziemnego rozporządzeniem 
Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie z dn. 12 października 1932 Nr. N. I. 3/4 — 5036/32 

Do nabycia w Krajowem Towarzystwie Nafitowem, Lwów, Akademicka 14 
Cena broszurowanego egzemplarza 3 zł. 

NOWA UMOWA ZBIOROWA 
do nabycia 

w Krajowem Tow. Naftowem, Lwów, Akademicka 17 
Cena broszury 1 zł. 
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