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SPRAWOZDANIE Z XXV. MIĘDZYNARO- 
DOWEGO ZGROMADZENIA INŻYNIERÓW 
I TECHNIKÓW WIERTNICZYCH ORAZ 
XVII. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGRO- 
MADZENIA „ZWIĄZKU TECHNIKÓW 

WIERTNICZYCH* W BUDĄPESZCIE. 

II. 

Po przyjęciu sprawozdania kasowego stowa- 
rzyszenia Techników Wiertniczych we Wiedniu do 

wiadomości i udzieleniu Zarządowi absolutoryum 
przystąpiło zgromadzenie do uchwaienia poprzednio 
omawianej rezolucyi w sprawie użycia płuczki na 
nowych terenach. Rezolucya ta ma być doręczoną 
odpowiednim władzom w języku ich kraju ro- 
dzinnego. 

Rezolucya ta brzmi: 
„ Dwudzieste piąte walne zgromadzenie inżynie- 

rów i techników wiertniczych w Budapeszcie przy- 
łącza się do uchwał rezolucyi powziętej w Norym- 
berdze i wyraża opinię, że uważać należy jako 
zamach przeciwko wolnemu ustrojowi techniki wiert- 
niczej, jeżeli się jeden system przenosi ponad drugi 
przy pomocy specyalnych przepisów; np. użycie 
systemu płuczkowego czynią niektóre władze zależ- 
nem od poprzedniego zezwolenia a nawet zasadniczo 
użycia tego systemu zabraniają. 

| 

BERICHT UBER DIE XXV. INTERNA- 
TIONALE WANDERVERSAMMLUNG DER 
BOHRINGENIEURE UND BOHRTECHNIKER 
UND XVII. ORDENTLICHE GENERALVER- 
SAMMLUNG DES „VEREIN DER BOHR-. 

TECHNIKER* IN BUDAPEST. 

II. 

- Nach Genehmigung des Kassaberichtes des Ver- 
eines der Bohrtechniker in Wien, und nach dem, 
dem Ausschusse das Absolutorium erteilt wurde, trat 
die Versammlung zur Beschlussfassung der vorher 
besprochenen Resolution betreffend die Anwendung 
der Spiilbohrung aut ungedeckten Tarrains heran. 

- Diese Resolution, soll den betrefienden Behór- 
den in ihrer Landessprache mitgeteilt werden. 

Die XXV. Tnternationale Wanderversammlung 
der Bohringenieure und Bohrtechniker in Budapest . 
schliesst sich dem Beschlusse der Niirnberger Reso- 
lution in dem Sinne an, dass sie es als einen Ver- 
stoss gegen die freie Entwicklung der Tiefbohrtechnik 
betrachtet, wenn ein Bohrsystem dem anderen gegen- 
iiber durch besondere Vorschriiten benachteiligt 
wird, indem bei Anwendung der Spiilbohrung zum 
Beispiel von einigen Bergbehórden eine Vorerlaub- 
nis gełordert oder sogar das Spiilbohren prinzipiell 
verboten wird. . | 
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Zgrofnadzenie uważa dalej za niezbędne, aby 

Władze górnicze ustawowo przepisaną kontrolę wy- 
konywały jednako w odniesieniu do wszystkich 
systemów i wydały zgodne z doświadczeniem zarzą- 
dzenia ochronne. Potrzeba ogólnej kontroli spowo- 
dowaną została przez znane zawodnienie kopalń 
w Tustanowicach, które tam ma miejsce, pomimo, 
iż w ostatnich latach wogóle nie używa się przy 
wierceniu systemu płuczkowego.*) 

Zgromadzenie 
uchwaliło powyż- 
szą rezolucyę je- 
dnogłośnie i odda- 
ło p. Raky'emu za- 
wiadomienie o jej 
treści odpowied- 
nich władz. 

* 
* * 

W obronie sy- 
stemu płuczkowe- 
go wystąpił na 
Zjezdzie 'p-> JON 
Artur Weis, Dy- 
rektor Magyar Kar- 
pati Petroleum r. t. 
który przemówił w 
następujące słowa: 

Odnośnie do 
wystąpienia Sza- 
nownego p. Inż. 
Faucka, wedle któ- 
rego — o ile dobrze 
zrozumiałem człon- 
kowiekongresu po- Grupa Uczestników Zjazdu. — Gruppenbild der Teilnehmer der Wanderversammlung. 
winni powziąć u- 
chwałę wyrażającą opinię, iż nie użycie systemu 
płuczkowego przy wierceniach za ropą w Galicyi, 
systemu zarówno przez wszystkie władze górnicze, 
jak i ekspertów i geologów uznanego za szkodliwy 
a więc celowi nie odpowiadający — lecz raczej 
użycie kanadyjki stało się powodem zawodnie- 

*) Rezolucya w sprawie użycia płuczki przy 
wierceniach za ropą, uchwalona na XX. Zgromadze- 
niu Inżynierów i Techników wiertniczych w Norym- 
berdze dnia 9. do 12. września 1906 roku: 

„Dwudzieste Zgromadzenie oraz XII. Kon- 
gres Inżynierów i Techników wiertniczych, po 
wysłuchaniu wykładu oraz związanej z nim 
dyskusyi o zachowaniu sięropy i wody w pias- 
kowcach i porowatych pokładach, powzięto 
jednomyślną uchwałę, iż przy użyciu płuczki 
nie zachodzi żaden szkodliwy wpływ, zarówno 
na wykrycie jak i otrzymywanie ropy. | 

Obrady wykazały raczej przeciwnie, iż 
płuczkę należy dlatego przełożyć ponad systemy 
suche, ponieważ wyłącznie przy jej pomocy 
można przeprowadzić zamknięcie szkodliwych 
pokładów, których przy systemie suchym nie 
można rozpoznać. 

Kongres uprasza przeto o zniesienie istnie- 
jących obecnie ograniczeń. 

Celem przeprowadzenia ewentualnych ro- 
kowań i udzielenia wyjaśnień upoważnia kon- 
gres następujących panów: 

> Niemcy. lnz. „Ryszard sofge,c bBerlm; 
Austrya: Inż. Albert Fauck sen., Wiedeń; Ru- 
munia: Inż. Mircea, Bukareszt. 

Die Versammlung hadlt es ferner fiir erforderlich, 
dass die Bergbehórden die vorgeschriebene Kontrolle 
allen Bohrsystemen gegeniiber streng durchfiihren 
und den Erfahrungen entsprechende Schutzvorkeh- 
rungen treffen. Die Notwendigkeit einer allgemeinen 
Kontrolle wird bewiesen durch die bekannten Was- 
sereinbriiche in Tustanowice, wo grosse Verwdsserun- 
gen eingetreten sind, trotzdem in den letzten Jahren 
dortselbst iiberhaupt nicht mit Wasserspiilung ge- 
bohrt wurde.”) 

Die Versamm- 
lung nahm diese 
Rosolution einstim- 
mig an und betrau- 
te Ferrn General- 
direktor Raky mit 
deren Einreichung 
an die Behórden. 

* * 
* 

Fiir die Spiilboh- 
rung trat wdhrend 
der Versammlung 
Herr John Artur 
W e is,Direktor der 
Magyar Karpathi 
Petroleum r. t. mit 
folgender Anspra- 
che -etft: 

Mit Bezugnahme 
auf die von dem ge- 
ehrten Herrn Inge- 
nieur Fauck in Vor- 
schlag gebrachte 
Anregung, laut wel- 
cher, wennich recht 

verstehe, die Mitglieder des Kongresses ersucht wer- 
den, einen Beschluss zu fassen, ia dem der Meinung 
Ausdruck gegeben werden soll, dass nicht die, von 

*) Rosolution, betreffend die Wasserspiilbohrun- 
gen auf Erdól, gefasst von der XX. Internationalen 
Wanderversammlung der Bohringenieure und Bohr- 
techniker zu Niiraberg, vom 9. bis 12. September 1906. 

„Die XX. Internationale Wanderversamm- 
lung und der XII. Kongress der Bohringenieure 
und Bohrtechniker kam auf seiner diesjahrigen 
Tagung in Niirnberg einstimmig nach Anhórung 
eines Vortrages und der an diesen sich an- 
schliessenden Diskussion iiber das Verhalten von 
Wasser und Erdól in Sanden und porósen Schich- 
ten zu dem Ergebnis, das ein schddlicher 
Einfluss der Spiilbohrmethode weder auf das 
Erkennen, noch auf das Gewinnen von Erdól 
zu befiirchten ist. Die Verhandlungen haben im 
Gegenteil erwiesen, dass die Spiilbohrmethode 
der Trockenbohrung insofern iiberlegen ist, als 
nur sie ein absolut sicheres Absperren bei 
Trockenbohrung nicht erkennbarer schddlicher 
Schichten gewdhrleistet". | 

Der Kongress ersucht daher, die zurzeit 
bestenenden Beschrdnkungen aufzuheben. 

Zur Fiihrung etwaiger Verhandlungen und 
Erteilung von Auskiinfien ermachtigt der Kon- 
oress die folgenden Herren: | 

Fiir das Deutsche Reich: Ingenieur Richard 
Sorge, Berlin; fiir Oesterreich-Ungarn : Ingenieur 
Albert Fauck sen., Wien; fiir Rumadnien: Inge- 
nieur Mircea, Bukarest. 
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nia licznych, produkujących otworów śŚwidrowych 
pozwalam sobie zauważyć: 

Twierdzenie p. Inżyniera Faucka, wedle którego 
zawodnienie wyżej wzmiankowanych terenów nafto- 
wych przypisać należy powszechnie używanemu, 
udoskonalonemu systemowi kanadyjskiemu dlatego, 
iż przeszło już od dwóch lat użycie płuczki na tych 
terenach zostało przez władze oficyalnie wzbronione, 
— uważam jako nie wytrzymujące krytyki. 

Jest przecież zapewne p. Inżynierowi rzeczą 
wiadomą, że specyalnie w zagrożonej okolicy Bo- 
tysławia i Tustanowic w ciągu ostatnich kilku lat 
odwiercono ogromną ilość otworów świdrowych 
w najbliższem sąsiedztwie jeden od drugiego, i rów- 
nocześnie odkryto horyzonty wykazujące olbrzymią 
produkcyę, która skutkiem tego wzrosła w sposób 
zgoła nienaturalny. Jest rzeczą łatwo zrozumiałą, że 
jeżeli jakieś terena naftowe w podobnie bezplano- 
wy, nieodpowiedni sposób będą eksploatowane — 
jak to ma właśnie miejsce w Tustanowicach — już 
w krótkim czasie musi nastąpić zupełny spadek pro- 
dukcyi. Jest również faktem, którego zaprzeczyć nie 
można, iż gazy przy tak olbrzymiej produkcyi ucho- 
dzą z ziemi w niezmiernych ilościach — nawet 
w płynnej formie zawartej w ropie benzyny — i że 
nic już teraz nie stanie na przeszkodzie przeciskaniu 
się wody przez różnego rodzaju szczeliny i rysy. 

Wina przeto tego rodzaju zawodnienia leży po 
stronie dzikiej spekulacyi, której łupem padły wzmian- 
kowane terena. 

Tego rodzaju bezcelowe trwonienie naturalnych 
skarbów natury będzie się za każdym razem powta- 
rzać, jak długo władze w tych wypadkach nie 
wkroczą. | 

Uważam przeto za swój obowiązek zwrócić 
uwagę Szanownych członków Kongresu, iż w odnie- 
sieniu do wyżej wzmiankowanych, bardzo doniosłych 
faktów, nie wydaje mi się rzeczą odpowiednią uzna- 
wanie tego lub innego systemu użytego do odwier- 
cenia roponośnych pokładów za mniej lub więcej 
odpowiedni. Powinniśmy się przeto obecnie zająć 
raczej daleko ważniejszą rzeczą, to jest kwestyą jak 
zapobiegać na przyszłość trwonieniu cennego pro- 
duktu przyrody, aby specyalnie nowe terena (jakie 
np. mamy jeszcze na Węgrzech) nie zostały bezpo- 
trzebnie zawodnione a temsamem pozbawione 
wartości. 

Sądzę, iż byłoby rzeczą wskazaną, aby obecni 
tu geologowie w tej sprawie zechcieli się wypowie- 
dzieć, zanim poweźmiemy jakąkolwiek obowiązującą 
tezolucyę. 

k ż k 

Prezydent Zdringer: Moi panowie! Pragną- 
łem uwagę Waszą zwrócić jeszcze na następującą 
okoliczność : Związek inżynierów i techników wiert- 
niczych jest czysto uważanym jako Związek wyłą- 
cznie austryacki. jest to rzeczą błędną albowiem 
wedle składu swych członków i swego charakteru 
związkiem międzynarodowym. Ten jego charakter 
musi się przeto zupełnie wyrażnie już w jego tytule 
uwydatniać i dlatego proponuję zmianę tytułu 
Związku. W razie przyjęcia mej propozycyi musi 
Związek, który jest zgłoszonym tylko do Namiest- 
nictwa, zostać także zgłoszonym do Ministeryum 
spraw wewnętrznych. 

samtlichen Bergbehórden, den Geologen und Experten 
Galiziens der Erschliessung eines Oelhorizontes, als 
schadlich und daher unzweckmassigerachtete Wasser- 
Spiilung, sondern vielmehr das kanadische Sy- 
stem fiir die Verwdsserung der zahlreicheńn produzie- 
renden Bohrlócher in Tustanowice verantwortlich sei, 
erlaube ich mir zu bemerken: 

Das von dem Herrn Ingenieur angefiihrte Argu- 
ment, demzufolge die Verwdsserung des oben erwdhn- 
ten Petroleumterrains dem daselbst gebrduchlichen 
verbesserten kanadischen Systeme deshalb zuzu- 
schreiben sei, da seit fast zwei Jahren die Wasser- 
spiilbohrung in diesem Giebiete behórdlich bereits 
eingestellt wurde, kann ich nicht fiir stichhadltig er- 
achten. i 

Es muss doch dem geehrten Herrn Ingenieur 
bekannt sein, dass speziell in dem gedrdngten Gebiete 
von Borysław und Tustanowice innerhalb der letzten 
paar Jahre eine Unzahl von Bohrlóchern in unmittel- 
barer Nachbarschaft von einander gelegen, in Angriff 
genommen und Oelhorizonte von kolossaler Produk- 
tionsfihigkeit gleichzeitig angefahren und erschlossen 
wurden, und gelang es demzufolge die Produktion 
in ganz unnatiirlicher Weise in die Hóhe zu treiben. 
Es ist selbstredend, dass, wenn in solch zielloser, 
unzweckmassiger Weise ein Petroleumfeld exploitiert 
wird, bald eine Erschlaffung der Produktion eintreten 
muss, wie dies auch in Tustanowice der Fall ist. 
Dass Gase selbstredend bei einer solch kolossalen 
Produktion in ungeheuren Mengen der Erde selbst 
in der fliissigen Form des in dem Rohól enthaltenen 
Benzin entzogen werden, welche dem nunmehrigen 
Eindringen des Wassers durch die verschiedenen 
Spalten und Risse keinen weiteren Widerstand zu 
bieten im Stande sind, ist eine Tatsache, die sich 
nicht in Abrede stellen ldsst. 

Die Schuld einer derartigen Verwasserung liegt 
aus diesem Grunde in der willkiirlichen Spekulation, 
welcher dieses Terrain preisgegeben wurde und wel- 
chem es demzufolge auch zum Opfer fiel. 

Ein derartig unniitzes Vergeuden der Natur- 
schatze wird sich jedesmal wiederholen, insolange 
von seiten der Behórden nicht rechtzeitig Einhalt ge- 
boten werden wird. 

Ich halte es dafiir fiir meine Pflicht, die geehr-- 
ten Kongress-Mitglieder aufmerksam zu machen, dass 
es in Anbetracht der vorerwdhnten, schwerwiegenden 
Tatsachen nicht am Platze erscheint, das eine oder 
das andere System als zur Erbohrung von Petroleum- 
schichten zweck- oder unzweckmóassig zu erklaren, 
und sollten wir uns vielmehr gegenwartig mit der be- 
deutend wichtigeren Frage befassen, wie in Zukunft 
der Vergeudung dieses wertvollen Naturproduktes 
Einhalt getan werden kann, damit speziell ein jung- 
frduliches Terrain (wie wir es noch gottlob in Ungarn 
haben) nicht unnótigerweise verwadssert und 
demzufolge entwertet werde. 

Ich glaube, es wiare angemesen, wenn wir die 
anwesenden Herren (ieologen bitten wiirden, sich 
diesbeziiglich zu erkldren, bevor wir irgendeine end- 
giiltige Resolution fassen. 

* * 
* 

Prasident Zadringer: „Meine Herren! Ich 
móchte Ihre Aufmerksamkeit noch auf folgende An- 
gelegenheit lenken: „Der Verein der Bohringenieure 
und Bohrtechniker ist hdufig Verwechselungen aus- 
gesetzt, insofern, als er als speziell ósterreichischer 
Verein .angesprochen wird. Das ist natiirlich falsch, 
denn er ist der Zusammensetzung seiner Mitglieder 
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Profesor Lazar: Proponuję zmianę nazwy 

na: „Międzynarodowy Związek Inżynierów i Tech- 
ników Wiertniczych*, którą to nazwę jednogłośnie 
uchwalono. 

Po załatwieniu szeregu oficyalnych formalności 
międzynarodowy Zjazd [Inżynierów i Techników 
Wiertniczych o godz. 11 rano zamknięto. 

Po południu zwiedzili członkowie Zjazdu fa- 
brykę maszyn król. węg. kolei państwowych, zaś 
wieczorem odbyło się przedstawienie opery „Ban 
Bank*, specyalnie na cześć gości zjazdowych. 

Dnia 18. października urządzono wycieczkę do 
źródeł gazu ziemnego w Nagy Szarmas, zaś 20. paź- 
dziernika zwiedzili uczestnicy Zjazdu wiercenia Kar- 
packiego Towarzystwa w lzaszaszal. 

ZUŻYTKOWANIE GAZÓW NA KOPAL- 
NIACH NAFTY WE WŁOSZECH. NAPISAŁ 

PROF. DR. JÓZEF GRZYBOWSKI. 
Podczas gdy 

nasze kopalnie naf- 
towe, wobec wzglę- 
dnej taniości opału 
posługują się do- 
tychczas wyłącznie 
maszynami paro- 
wemi, zużytkowu- 
jącgaz conajwyżej 
dla opalu kotłów, 
to we Włoszech, 
gdzie drzewa opa- 
łowego brak, wę- 
giel sprowadza się 
z Anglii, a lekkie 
benzynowe ropy 
mają zbyt wysoką 
wartość, by je zu- 
żytkowywać dla o- 
pału, dawno już 
stosunkowo spro- 
wadzono znacznie 
ekonomiczniejsze 

und seinem Charakter entsprechend ein internationaler 
Verein. Dieser Charakter muss aber im Namen des 
Vereins klar zum Ausdrucke kommen und ich schlage 
Ihnen deshalb vor, eine Aenderung des Namens des 
Vereins vorzunehmen. Im Falle der Annahme meines 
Vorschlages miisste der Verein, der jetzt nur bei der 
Statthalterei eingetragen ist, bei dem Ósterreichischen 
Ministerium des Innern zur Eintragung angemeldet 
werden'*. 

Professor baza. „Ich schlage "vor, den 
'Namen in „,„Internationaler Verein der Bohringe- 
nieure und Bohrtechniker' zu dndern". | 

Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen. 
* * 

* 

Nach Beschlussnahme mehrerer offizieller For- 
malititen wurde die Generalversammlung des Inter- 
nationalen Vereines der Bohringenieure und Bohr- 
techniker 11 Uhr vormittags geschlossen. 

Nachmittags wurde eine Maschinenfabrik der 
kónigl. ung. Staatsbahnen, hierauf die kónigl. ung. 
Geologische Reichsanstalt besichtigt und abends die 
eigens fiir uns gegebene Oper „Ban Bank* angewohnt. 

* * 
* 

Am 18. Oktober wurde ein Ausflug zu den 
Gasquellen nach Nagy-Szarmas unternommen. 

Am 20. Oktober besichtigten wir die Schurf- 
arbeiten der Ungarischen Karpathen-Gesellschait in 
Izaszaszal. 

VERWENDUNG DER GASE AUF DEN 
NAPHTAGRUBEN IN ITALIEN. VON PROF. 

_"._ DR. JOSEF GRZYBOWSKI. 

Wahrend unsere 
Rohólbetriebe 

durch die Wonhlfeil- 
heit des Brennma- 
teriales sich der 

Dampfmaschine 
zum Betriebe simt- 
licher Anlagen be- 
dienen, Giase nur 
zur Beheizung von 
Kesseln verwenden 
hat [talien, wo eS 
an Brennholz fehit 
und die Kohle von 
England eingefiihrt 
werden muss und 
die leichten Benzin- 
óle einen zu gros- 
sen Wert. besitzen, 
um selbeals Brenn- 
material zu ver- 
wenden, in seinen 

motory gazowe i 
cały ruch kopalni 
na nich oparto. 

Wprowadzono je po raz pierwszy w kopalni 
w Velleji w r. 1896. W kopalni pracowało wów- 
czas 6 rygów wiertniczych, 4 rygi pompowe, a po- 
nadto maszyny w warsztacie i centrali elektrycznej. 
Koszt opalania tylu kotłów był tak znaczny, że po 
zainstalowaniu ekstratora, gazometru i wprowadzeniu 
motorów gazowych dla całego ruchu, oszczędność 
na kosztach popędu pozwoliła na zamortyzowanie 
całej instalacyi w przeciągu lat dwu niespełna. 

Bohranlagen den 
Gkonomischeren 

Fot. Ing. Cattaneo. inoGE 
Wnętrze baraku z ekstraktorem w Velleji. — Inneres der Extraktorbarake in Velleja. a ja CIĘ 

Das erstemal wurden diese Motore in den Bohr- 
anlagen von Velleja im Jahre 1896 eingefiihrt. Zu 
dieser Zeit waren 6 Bohr- und 4 Pumpryggs im 
Betriebe, ausserdem die Maschinen der Werkstatten 
und der Zentrale. Die Heizkosten der Kessel beim 
Dampfbetriebe waren so bedeutend, dass nach [n- 
stallation des Extraktors, Gasometers und Einfiihrung 
der Gasmotore in allen Betrieben an Betriebskosten 
so enorme Ersparnisse gemacht wurden, dass sich 

i 

| 
i 

| 
| 
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W ślad za kopalnią w Velleji poszła kopalnia 
w Montachino, która było wówczas w okresie po- 
szukiwań, a po wielkiej eksplosyi gazów na kopalni 
w Montechiaro w r. 1905, która kosztowała życie 
kilku ludzi, a spowodowane była jak stwierdziły do- 
chodzenia sąsiedztwem kotłowni, urząd górniczy 
wykluczył wprost maszynę parowę z kopalnictwa 
naftowego dozwalając popędu jedynie motorami ga- 
zowymi. 

Zużytkowując własne gazy w motorach gazo- 
wych, kopalnie włoskie pracują też bardzo ekono- 
micznie mimo, że ilość zainstalowanej siły jest bardzo 
znaczna. lItak kopalnia w Montachino pracująca 14 
rygami wiertniczymi ma zainstalowanych 1200 H. P. 
w 37 motorach. Z tego przeważna ilość przedstawia 
typ średni używany do wiercenia (35-40 H. P.); mo- 
tory silniejsze poruszają pompy wodne, warsztaty 
i centrale elektryczne (100 H. P.). 

Kopalnia w Velleji pracująca dziś 4 rygami 
na zainstalowanych w motorach gazowych 250 H.P. 

Dla wierceń poszukiwawczych, zużywa się albo 
gaz naturalny o ile wierci się w siąsiedztwie ema- 
nacyi gazowych, a ilość potrzebną dla popędu mo- 
toru łatwo ująć i 

die ganze Instalation in nicht ganz 2 Jahren amorti- 
sierte. 

Nach Einfiihrung der Gasmotore in Velleja 
wurden dieselben im Jahre 1905 auch auf den Gruben 
von Montechino, die sich damals im Stadium 
der Erforschung befanden, in sdmtlichen Betrieben 
eingefiihrt. Nach der grossen Gasexplosion auf den 
Gruben von Montechiaro, der viele Menschen - 
leben zum Opfer fielen, und die wie die spiatere 
Untersuchung ergab, durch die benachbarten Dampf- 
kessel entstand, hat das Bergamt den Dampfbetrieb 
in allen Bohranlagen ausgeschlossen, dafiir Gasmotore 
in samtlichen Betrieben eingefiihrt. 

Durch die Verwendung eigener Gase fiir die 
Motore arbeiten die Betriebe Italiens trotz der grossen 
Installationskraft sehr ókonomisch. Die Grube von 
Montechino, die mit 14 Bohrryggs arbeitet, hat 
in 37 Motoren 1200 H. P. instaliert; von diesen Mo- 
toren gehórt der grósste Teil der alten Type (35-40 
H. P.) an, wie selbe grósstenteils beim Bohren 
Verwendung findet. Mittels stirkerer Motore werden 
Wasserpumpen, Werkstdtten und elektrische Zentralen 
(100 H. P.) in Betrieb gesetzt. 

prymytywnymi Pe REM "* 
sposobami, albo Ę POI „sdn 
produkuje się gaz 
z antracytu zapo- 
mocą gazogenu. 

I tu właśnie 
przedstawia się 

zwłaszcza w trud- 
niej dostępnych 
okolicach, pewna 

wyższość motoru 
gazowego nad pa- 
rowym. Odpada 

bowiem uciążliwy, 
a zwłaszcza w Ape- 
ninie, gdzie poza 

znakomitymi 
zresztą szosami, 

drogi górskie mo- 
żliwe są jedynie 
dla znanych trans- 
portów wodami, a 
przez zimową po- 

Die Grube von 
veffeja, die zur 
Zeit mit 4 Bohr- 
ryggs arbeitet, hat 
in ihren Motoren 
200 H. P.: instal- 
liert. In Schachten, 
die sich in Erfor- 
schung befinden, 
bedient man sich 
entweder der na- 

tiirlichen Gase, 
wenn die Bohrun- 
gen sich in Nach- 
barschaft von Gas 
befinden, oder man 
produziert Gas aus 
Anthrazit mit Hilfe 
von Gasogen. Hier- 
in liegt der gros- 
se Vorteil des Gas- 
motors gegeniiber 
der Dampimaschi- 

rę roku przeważnie 
tylko dla transpor- 
tów jucznych, nie- 
kiedy wprost niemożliwy transport kotła na 
miejsce wiercenia, tudzież dowóz materyału opa- 
łowego. Jeżeli instalacyę można uskutecznić w do- 
godnej porze roku, to dowóz środków opałowych 
musi odbywać się bez względu na porę, jeśli robota 
nie ma doznać przerw. 

Otóż antracyt zużyty na wyprodukowanie gazu 
wystarcza na pięciokrotnie dłuższy okres czasu niż 
gdyby był zużyty jake opał dla kotła i w tej ilości, 
jakiem jest dzienne zapotrzebowanie, można go do- 
stawić nawet jucznie. Pozatem z chwilą, kiedy w ot- 
worze wiertniczym pojawiają się gazy można je ująć 
i zużytkować do popędu motoru. Potrzebna do po- 
pędu motoru ilość gazu jest tak niewielką, że już 
przy takich gazach, jakie u nas przy popędzie paro- 
wym, nie przedstawiają żadnej użytkowej wartości, 
można gazogen wykluczyć i przejść do popędu 
własnym gazem. 

ne. Namentlich in 
Fot. Ing. Cattaneo. schwer zugangli- 

Gasometer w Velleji. — Gazometer in Velleja. chen Orten da 
entiallt der schwierige Transport grosser Kessel, 
was in Gebirgsgegenden im Winter ganz unmóglich 
ist, weil die Befórderung von Giitern nur mittels der 
Maulesel stattfindet; ebenso ist die Zufuhr von Brenn- 
material mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Um 
die Installation jederzeit herstellen zu kónnen, so 
muss auch das Brennmaterial jederzeit beschafit werden 
kónnen, datnit der Betrieb nicht stocke. 

Die Menge des zur Gaserzeugung verbrauchten 
Anthrazit ist fiinfmal geringer, als wenn man mit 
Anthrazit die KesseJ beheizen wiirde. Ausserdem kann 
man in dem Augenblicke, wo sich (Giase zeigen, das 
eigene Gas zum Betriebe der Motore verwenden. Das 
fir den Betrieb des Motors erforderliche Gasquantum 
ist so gering, dass schon bei einer Gasmenge, die 
bei uns beim Dampfbetriebe keine Verwendung findet, 
man bei Gasmotoren das Gasogen ausscheiden und 
zum Betriebe eigenes Gas verwenden kann. 
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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMITETU 
WODNEGO ODBYTEGO W URZĘDZIE 
GMINNYM W BORYSŁAWIU, DNIA 9/10 

1911 O GODZINIE 3 POPOŁUDNIU. 
(Dokończenie.) 

P. Żubr odczytuje sprawozdanie za czas od 
dnia .*/g do 9491911: włącznie. 

Annen. Do dnia *'/9 ubijano ił, zabito 50.8 
nad spodem i wtedy wynosiła głębokość 1250.18 m. 
a płyn znaleziono w około 920 m. od wierzchu. Z tej 
głębokości tłokowano do */ę około 5 cystern płynu 
dziennie zawierającego przeważnie wodę i emulsyę, 
przyczem zwierciadło płynu trzymało się stale w głę- 
bokości 920 m. Tłok wynosił z początku czystą wo- 
dę, później emulsyę, w ostatniej chwili trochę ropy. 
Po niedzieli znowu tłok zaczął wynosić wodę, zba- 
dano więc, czy zabicie nie zostało wypłukane i zna- 
leziono je w głębokości 1251.49 m. tj. o 1.31 m. 
głębiej jak pierwotnie. Kopytem zapuszczonem do 
miary i zakuplowanem do balansu ubijano zabicie 
przez półtrzecia godziny, przyczem kopyto zeszło 
o 0.8 m. niżej. Po tej.próbie zasypano spód iłem do 
1236 m. czyli, że zabito ogółem około 65 m. Za- 
puszczony tłok wynosił z początku czystą wodę, 
później wodę i ropę, po jednodniowej świątecznej 
przerwie */,, wyniósł czystą ropę i wtedy nastąpił 
większy wybuch ropny. Dnia */,, stłokowano ropę 
i wodę tak, że stopniowo ilość ropy się zmniejszała 
aż w końcu tłok wynosił tylko wodę. W obec tego 
zapuszczono kopyto po raz drugi, celem przekonania 
się, czy zabicie spodu nie zostało wypłukane, i ko- 
pyto stanęło 65 m. nad spodem. Po tej próbie przy- 
stąpiono do ciągnięcia 5" rur, a to dla zabicia otwo- 
ru aż po 6' rury. 

Tschuschima tłokuje w dalszym ciągu. Do 
>8/ jest więcej ropy, po święcie jednak tłok wynosi 
znowu więcej wody, z czasem jednak okazuje się 
stopniowo coraz to większy przypływ ropy. Od **/g 
stan się o tyle zmienia, że w otworze jest mniej pły- 
nu i to tak ropy jak i wody, na ogół procentowo 
507%/, wody i tyleż ropy. We wrześniu wyproduko- 
wał szyb około 30 cystern ropy. Dnia */,, wzięto 
się do wyrabiania zasypu a po wyrobieniu 1.5 m. 
tłok z początku wynosił wodę, lecz już drugiego 
dnia wrócił stosunek wody i ropy do stanu jaki był 
w zeszłym tygodniu. 

Tadeusz-Galicya instrumentuje, względnie 
odbija warstat w bok. Po *%/, łyżka wynosi trochę 
wody, później wedle informacyi kierownika p. Ar- 
maty wody nie ma wcale. W miarę zbliżania się do 
spodu częstsze i lepsze wybuchy ropne. 

Fan Kanty VUL=Stojka> Fox Sp: zbywa 
rozpoczęcia robót silny wybuch (jedna cysterna) 
czystej ropy, obecnie instrumentuje. 

Karpaty Nr. 7. kopią szyb ręczny. Od *Y5 
do 3/49 przerwa w robocie. Przez ten czas nagro- 
madziła się woda w szybie, którą obecnie Ścią- 
gają. Szutru nie natrafiono. 

Liwia tłokuje wodę z głębokości 1200 m. 
w kilku godzinach płyn daje się łatwo ściągnąć. Od 
ij10 do 7/40 instrumentacya za tłokiem, w czasie stó- 
jek płyn podnosi się o 40 m. w 5" rurach na dobę, 
co odpowiada 440 litrom w 24 godzinach. 

Gertruda (Szujski) wierci i tłokuje, woda: 
trzyma się jednakowo około 180 m. nad spodem. 

PROTOKOÓLL DER AM 9. OKTOBER L. J. 
UM 38 UHR NACHMITTAGS IM GEMEIN- 
DEAMTE ABGEHALTENEN SITZUNG DES 

WASSERKOMITEES. 

(Schluss.) 

Herr Żubr verliest nun seinen Bericht fiir die 
Zeit vom 20/9 bis 9/10 1911. 

Annen. Am 21/9 wurde der Bohrgrund 
50.8 m. mit Letten verstopit und betrug die Tiefe 
1250:18 m. Die Fliissigkeit reichte ungetidhr 920 m., 
von oben. Aus dieser Tiefe kolbte man bis zum 23/9 
tiglich zka 5 Zisternen Fliissigkeit, welche vorwiegend 
Wasser und Emulsion enthielt; der Fliissigkeitsspie- 
gel befand sich hiebei standig in der Tiefe von 920 m. 
Der Kolben fórderte anfangs Wasser, nachher Emul- 
sion und schliesslich etwas Rohól. Nach dem Sonn- 
tage brachte der Kolben wiederum Wasser und man 
iiberzeugte sich, dass die Verstopiung 1:31 m. weg- 
gespiilt worden sei, also bis zur lieie 125149 m,, 
reiche. Hierauf wurde mittels eines an die Balance 
angekoppelten Hufmeisels der Piropien durch 2!/, 
Stunden 0:8 m. festgestampit. Nach dieser Probe 
verschiittete man den Grund mit Letten bis zur Tiefe 
von 1236 m, so dass die Verstopfung nun zk. 65 m, 
betraigi. Der eingelassane Kolben fórderte anfangs 
Wasser, spdter Wasser und Oel und am 2/10 nach 
eintigiger Feiertagsunterbrechung Rohól, worauf ein 
stirkerer Oelausbruch folgte. Am 3/10 wurde das 
Oel und das Wasser dermassen abgekolbt, dass 
sich das Oelquantum stufenweise verringerte und als 
schliesslich der Kolben nur Wasser fórderte, wurde 
der Hufmeisel wiederholt eingelassen, um sich zu 
iiberzeugen, ob die Verstopfung festhdlt. Der Huf- 
meisel blieb 65 m, iiber dem Bohrgrunde stehen und 
nach diesem Versuche geht man daran, die 5' Róhren 
herauszuziehen, um das Bohrloch bis zu den 6" 
Róhren zu verstampfen. 

Tschuschima kolbt unausgesetzt. Bis zum 
" 23/9 ist mehr Oel vorhanden, jedoch nach dem Feier- 

tage fórdert der Kolben wiederum mehr Wasser; 
zeitweise aber ist ein grósserer Oelzutluss wahrnehm- 
bar. Ab 26/9 dndert sich der Zustand im Bohrloche 
in der Weise, dass weniger Fliissigkeit vorhanden 
ist und zwar sowohl Oel, als auch Wasser. Pro- 
zentuell enthadlt die Fliissigkeit 50%, Wasser und e- 
bensoviel Oel. Im September produzierte dieser Schacht 
ungefihr 30 Zisternen Rohól. Am 4/10 wurde I'5 m, 
Nachfall ausgearbeitet, sodann gekolbt, wobei der 
Kolben anfangs Wasser fórderte. Am folgenden Tage 
ist das Verhaltnis von Oel und Wasser dasselbe, wie 
in der Vorwoche. 

Tadeusz-Galicya instrumentiert, beziehungs- 
weise schligt das Werkzeug zur Seite. Nach dem 
25/9 bringt der Lóffel etwas Wasser herauf, dagegen 
ist nach Angabe des Betriebsleiters, Herrn Armata, 
spadter iiberhaupt kein Wasser vorhanden. Im Ver- 
haltnis, als man sich dem Bohrgrunde nahert, finden 
óftere und stirkere Rohólausbriiche statt. 

Jan Kanty VIII. Stilistand. — Nach Wieder- 
aufnahme der Arbeit am 28/9 starker Rohólausbruch 
(eine Zisterne); gegenwartig wird instrumentiert. 

Karpath Nr. 7. Daselbst wird ein Brunnen 
gegraben. Vom 30/9 bis 3/10 wurde die Arbeit un- 
terbrochen; wadhrend dieser Zeit sammelte sich Was- 
ser im Schachte, welches man gegenwartig abschópit. 
Schotter bisher nicht vorgefunden. 

; cop 
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tłokuje bez przer- 
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Nordstern wierci i tłokuje. Do */ę przyby- 

wa około 5 m. wody na dobę, później woda zupeł- 
nie znika. Po zawierćeniu twardego pokładu, gazy 
silniejsze, przypływ ropy większy, obecnie około 
półtora cysterny dziennie. 

Trystan tłokuje i rozszerza otwór na prze- 
mian. Zawartość płynu, który ubywa, ale nieznacznie, 
utrzymuje się w tych samych granicach tj. 707% 
emulsyi i 307/, ropy. Produkcya we wrześniu 11 
cystern. 

Jawa tłokuje bez przerwy do */ę a w wytło- 
kowanym płynie ma 407?/, ropy. Produkcya we wrze- 
Śniu 49 cystern. Od *%75 ruch zupełnie wstrzymany. 
| Hadwiga tłokuje wodę z emulsyą, od której 
prawie że nie zdołano oddzielić ropy. Płyn trzyma 
się w jednakowej wysokości a po Święcie przybywa 
około 150 m. Od *9/5ę ruch zastanowiony. 

KS Sm Bl BEZ FUCHU. 
.. Felicya wierci, woda trzyma się stale oko- 

ło 950 m. od wierzchu. | 
Renata wierci, *'/ę łyżka wyniosła trochę wo- 

dy, później wodażznikła, od */,, zapuszcza 6' rury. 
"_ „M elicyan I. tłokuje. Do *%/fpokazuje się nie- 
co wody, któraypotemgginie. Od.*/,, rozszerza otwór. 

. eltcCy angl. 

Liwia kolbt Wasser aus der Tiefe 1200 m, 
wobei sich die Fliissigkeit leicht in einigen Stunden 
abschópfen lisst. Ab 1/10 bis 7/10 wird nach dem 
Kolben instrumentiert; wahrend des Stillstandes 
steigt die Fliissigkeit in den 5" Róhren um 40 m. 
innerhalb 24 Stunden, d. h 440 I, pro 24 Stunden. 

Gertruda (Szujski) bohrt und kolbt; das 
Wasser hadlt sich gleichmaissig ungefihr 180 m vom 
Bohrgrunde. 

Nordstern bohrt und kolbt. Bis zum 22/9, 
steigt das Wasser pro 24 Stunden um 5 m; spater 
verschwindet es vollstindig. Nach Anbohren einer 
harten Schichte werden die Gase starker, der Oel- 
zuiluss wird grósser und betrdigt die Tagesproduk- 
LON Zk. 175 Zisterneń. 

Tristan kolbt und erweitert abwechselnd 
das Bohrloch. Die Fliissigkeit, welche fast unmerklich 
verschwindet enthdlt wie friiher 70%/, Emulsion und 
30%/, Rohól. Septemberproduktion 11 Zisternen. 

Jawa kolbt ohne Unterbrechung bis zum 28/9, 
wobei die Fliissigkeit 40%/, Oel enthalt. Produktion 
im September 49 Zisternen. Ab 30/9 Betrieb einge- 
stellt. 

Hadwiga kolbt Wasser mit Emulsion, von 
welcher sich das 

wy, wody nie ma. 
Produkcyazawrze- 
sień z obydwóch 
szybów 1l5cystern. 

Nowina do 
4/19 W Montowaniu, 
następnie tłokuje, 
pierwsze dwa dnie 
słabo z powodu 
poprawek w urzą- 
dzeniu. Wytłoko- 
wuje dziennie oko- 
ło 8 cystern płynu, 
z czegoledwo dwie 
cysterny czystej 

ropy. 
Napoleon od 

28/5 naprawia has- 
pla, następnie tło- 
kuje wodę, której 
nieubywa. Dnia */g 
poprawki przy has- 
plu, a *6/g rozpo- 

bicie. 
Tadeusz-Alfa tłokuje bez przerwy a ropa 

przybywa. Po każdej stójce świątecznej wynosi pier- 
wszych kilka tłoków wodę, poczem stopniowo przy- 
bywa ropa, pod koniec września przypływ ropy 
zwiększa się i teraz również. Produkcya we wrześniu 
około 30 cystern. 

' Złotka naprawia haspla do **/9, potem tło- 
uje. Tłok wynosi z początku czystą wodę, później 

z ropą, a wreszcie stosunek ustala się na 70/, wo- 
dy i emulsyi, a 30%/, ropy. Produkcya we wrześniu 
Zwyżź 50 cystern. | 

Józef montuje do 5, poczem tłokuje z głę- 
bokości 150 m. a iłok odj czystą ropę, z zanie- 
czyszczeniem 0.5 do 0.80/, emulsyi. Produkcya dzien- 
na dwie cysterny. Zasyp 123 m. 

Izypatrując się bliżej zawodnieniu Tustano- 
wic, muszę podzielić zagrożone szyby na dwie ka- 
tegorye: a) jedne ropodajne, które albo podczas pod- 

Fot. Ing. Cattaneo. 
częto zwiercać za- Wiercenia poszukiwawcze w okolicy Velleji (Cantarino) przy a baraka z gazogenem. 

Schiirftbohrung in der Gegend von Velleja (Cantarino) bei a die Gasogenbarakke. 

Oel fast gar nicht 
abscheiden lisst. 

Die Fliissigkeit be- 
findet sich immer 
in gleicher Hóhe. 

Nach dem Feier- 
tage bemerkt man 
einen Zufluss von 
ungetdhr 150 m. Ab 
30/9 Betrieb einge- 
stellt. 

Kissmetaus- 
ser Betrieb. 

Felicya bohrt; 
das Wasser halt 
sich standig in ei- 
ner Tiefevon 950 m. 

Renata bohrt; 
am 21/9 fórderte 
der Lóffel etwas 
Wasser, das spater 
verschwand. Ab 

3/10werden6'"Róh- 
ren eingelassen. 

BELDLCY ANAL 
kolbt. Bis 23/9 zeigt 

sich etwas Wasser, das dann verschwindet. Ab6/10 
wird das Bohrloch erweitert. 

Felicyan II. kolbt ununterbrochen. Wasser 
nicht vorhanden. Die Septemberproduktion beider 
Schichte betrug 115 Zisternen. 

Nowina bis 4/10 Montage; kolbt sodann die 
ersten zwei Tage infolge Verbesserungen der Ein- 
richtung schwach. — Fórdert taglich mittels Kolben 
ungefihr 8 Zisternen Fliissigkeit, hievon sind kaum 
2 Zisternen Rohól. 

Napoleon bis zum 23/9 Haspelreperatur; in 
der Folge kolbt man Wasser, das sich trotzdem nicht 
verringert. Am 25/9 Haspelreperatur und am 26/9 be- 
gann man mit dem Aufbohren der Verstopfung. 

Tadeusz-Alfa kolbt ununterbrochen; der 
Rohólzufluss wird grósser. Nach jeder Feiertagsun- 
terbrechung fórdern die ersten Kolben Wasser, dem 
aber stufenweise das Rohól folgt. Ende September 
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wiercenia nawierciły pokład wodny, lub jak chcą 
niektórzy woda w tych szybach przybyła szczelinami 
ropnemi i b) drugi typ szybów, które jeszcze nie 
miały wydatniejszej ropy i w których natrafiono na 
solankę. | 

Co do typu pierwszego, to tłokowaniem w tych 
szybach uzyskano tylko tyle, że poziom wody usta- 
lif się w pewnej wysokości, jestem jednak zdania, że 
nie będzie można jej zczerpać zupełnie. . 

W szybach tych należało przed tłokowaniem 
wodę zabić, co też w niektórych szybach próbowa- 
no, ale bezskutecznie, wskutek nieszczęśliwie obra- 
nego sposobu zabijania spodów. Zabicie bowiem 
patronami blaszanymi uwzględniając strukturę otwo- 
ru wiertniczego nie może być nigdy szczelne, i dla- 
tego należało zabijać je raczej albo gałkami iłu, albo 
dla zaoszczędzenia czasu patronami z papieru, płótna 
lub tp. ale nigdy z blachy, która pod najsilniejszymi 
nawet udarami obciążnika nie przylgnie nigdy do 
nierówności ścian otworu wiertniczego i nie uszczelni 
tychże. Myślę, że i piasek byłby odpowiednim ma- 
teryałem do zabicia spodu, a szyby w wyżej podany 
sposób zabite miałyby łatwą robotę przy usunięciu 
zabicia, podczas gdy. otwory zawalone patronami 
blaszanymi czeka bardzo ciężka praca, którą teraz 
wykonuje Napoleon. 
i Dobrym przykładem naturalnego zabicia jest 

szyb Józet tłokujący obecnie czystą ropę, bo tylko 
z 0.5”/, zanieczyszczenia, a zabity został zasypem 
123 m. 

Co do tych szybów pozwolę sobie objawić 
zdanie, że tam gdzie w wytłokowanymj płynie nie 
ma ropy, należy zabić wodę o ile się! da, 1; wiercić 
dalej, iub zabiwszy wodę, zastanowić je, co do:tych 
zaś, które w wytłokowanym płynie mają jeszcze ro- 

Fot. Ing. Morandi. a 
Wiercenia poszukiwawcze w Lesignano (prow. Parma). Gazogen 
i wieża wiertnicza. — Schiirfbohrung in Lesignano (Prov. Parma). 

Gasogen und Bohrturm. 

wird der Rohólzufluss starker, ebenso auch gegen- 
wartig. Die Septemberproduktion betrdgt 30 Zisternen. 

Złotka bis zum 22/9 Haspelreperatur, nach- 
her wird gekolbt. Anfangs tórdert der Kolben Wasser, 
spdter Wasser mit Oel und schliesslich ladsst sich 
das Verhaltnis auistellen: 70%/, Wasser und Emulsion 
und 30%/, Rohól. Die Produktion im September be- 
trigt iiber 50 Zisternen. ! 

Josef bis 27/9 Montage; hierauf kolbt man 
aus der Tiefe 750 m Oel, welches 0:5—0:8%/, Emul- 
sion enthalt. Tagesproduktion 2 Zisternen. Nachfall 
L2S"NE | * 

Wenn man die Verwasserung von Tustanowice 
eingehender betrachtet, so muss man die gefdhrde- 
ten Schdchte in 2 Gruppen teilen und zwar a) in 
produzierende, welche beim Abteufen die wasserfiih- 
rende Schichte angebohrt haben oder wie manche 
meinen — dass das Wasser durch friihere Oeladern 
eindringt und b) in solche, welche bisher noch keine 
bedeutende Produktion aufweisen und in denen man 
Salzwasser vorfindet. | 

betrelis der ersteren ist es gelungen, durch das 
Kolben den Wasserstand in einer gewissen Hóhe nie- 
derzuhalten; ich bin weiters der Ansicht, dass, ein 
volistindiges Ausschópfen nicht gelingen wird. in 
diesen Schdchten wadre es angezeigt, vor dem Kol- 
ben das Wasser abzusperren, was auch bei einigen 
durchgefiihrt wurde, jedoch ohne Erfolg, infolge un- 
gliicklicher Wahl des zur Verstopfung verwendeten 
iMateriales.——- 

Das Vestopfen mittels Blechpatronen kann mit 
Riicksicht auf die Struktur des Bohrloches dasselbe 
nicht geniigend abdichten und sollte man deshalb 
als Verstopiungsmaterial entweder Kugeln aus Letten 
oder aber um Zeit zu ersparen, Papier-, Leinwand- 
und dgl. Patronen verwenden, jedoch niemals Blech- 
patronen, da diese sich selbst nach den starksten 
Schligen (Stóssen) mit der Schwerstange niemals 
vollstandig an die ungleichen Wadnde des Bohrlo- 
ches anschliessen und dieselben abdichten. Ich bin 
der Ansicht, dass auch Sand ein Zweck entspre- 
chendes Material zum Verstopien wdre, wodurch 
das Abbohren derartiger Piropien (wie oben erwahnt) 
gegeniiber dem von Blechpatronen bedeutend erleich- 
tert wiirde, denn wir sehen beim Schachte „Napo- 
leon*, wie schwierig diese Arbeiten sind. | 

Ein gutes Beispiel fiir eine natiirliche Verstamp- 
fung bildet der Schacht „Josef*, wo iniolge eines 
Nachfalles von 123 m das Wasser abgesperrt wurde 
und der gegenwartig Rohól mit nur 0'59/, Verunrei- 
nigung fórdert. Betreffs dieser Schadchte erlaube ich 
mir meine Ansichten zu dussern, dass man dort, wo 
die gekolbte Fliissigkeit kein Oel enthadlt, das Was- 
ser, wenn móglich verstopfen und weiterbohren soll 
oder nach dem Verstampfen den Betrieb einstellt; 
hingegen in jenen, wo die gekolbte Fliissigkeit Oel 
aufweist, sollte man das Wasser vom Oel abschei- 
den und sodann, falls sichs auszahlt, weiter kolben. 

Schichte der 2. Gruppe d. h. mit Salzwasser 
sind in Borysław eine bekannte Erscheinung. 

ich selbst hatte in drei solchen Schdchten Salz- 
wasser-Nester und in einem dieser Schidchte (Cha- 
ritas) waren dieselben so stark, dass in der Tiefe 
von 700—1000 m fortwahrend Salzwasserausbriiche 
stattfanden. Das Wasser war gashadltig und mit Kot 
(erdigen Bestandteilen) vermengt. Dieses Wasser 
kolbte ich nicht, sondern schópfte mit dem Lóffel nur 
soviel ab, als fiir das Weiterbohren nótig war, wo- 
bei es stufenweise allein verschwand. Darnach zeigte 
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pę, oddzielać ją od wody i tłokować o ile się to 
opłaca. 

Szyby drugiego typu, te ze solanką, są zjawi- 
skiem znanem i w Borysławiu. Ja sam miałem 
w trzech szybach w Borysławiu gniazda solankowe, 
w jednym z nich (Charitas) tak silne, że od 700 do 
1000 m. były bezustanne wybuchy wody słonej, zga- 
zowanej, zmięszanej z błotem. Wody tej nie tłoko- 
wałem wcale, a łyżkowałem ją tylko o tyle, o ile 
postęp wiercenia tego wymagał, i woda ta znikła 
stopniowo sama, a po niej przyszła ropa, słaba 
wprawdzie, ale dlatego że szyb nie został dowier- 
cony. 

Zupełnie analogiczny wypadek widzę w wielu 
szybach w Tustanowicach, gdyż mimo że je tłoko- 
wano słabo i wiercono dalej, straciły wodę |ak np. 
Nordstern, Gertruda jest na najlepszej drodze, Feli- 
cya, która nic nie tłokowała, utrzymuje przecież wodę 
w jednym poziomie i jestem przekonany, że ją wkrótce 
A W otworze Tadeusz-Galicya również woda 
znika. 

Zjawisko to!przepisuję tej okoliczności, że wo- 
da zostawiona w. spokoju i równowadze, przez na- 
cisk słupa ropnego w otworze nie ma możności 
przedostania się do otworu wiertniczego, zasklepia 
sobie samodzielnie pory, które z drugiej strony zno- 
wu przez parafinę i miał wiertniczy zostają zatkane. 

Pozwolę sobie zwrócić tu uwagę jeszcze na 
jedno, a mianowicie, że szyby w tłokowaniu produ- 
kują w przeciągu 24 godzin, cztery i więcej cystern 
wody, podczas gdy w tym samym szybie przybywa 
w czasie 24 godzinnej stójki najwyżej 150 m. płynu 
czyli około 1700 litrów. 

Nad sprawozdaniem p. Zubra i równocześnie 
nad stanem zawodnionych kopalń wywiązuje się 
dłuższa dyskusya, w której konstatuje p. Radca 
Dworu Holobek, że wedle ogólnego zapatrywania 
członków obecnych na posiedzeniu komitetu, które 
ion sam podziela, woda nie jest szutrową lecz 
spodnią, która po wyczerpaniu terenów z ropy 1 ga- 
zów przyszła ropnemi szczelinami i dostała się do 
otworów. 

P. Szczepanowski stwierdza również, że nie 
może już być mowy o wodzie górnej, jak również 
l o tem, że zostały nawiercone warstwy wodonośne. 
Jeżeli to jest woda, która dostała się z oligocenu do 
eocenu i posuwa się ze wschodu na zachód, to w ta- 
kim razie jest to początek końca i nic się już ura- 
tować nie da. Mowca jednak jest zdania, że w Tu- 
stanowicach mamy dwa horyzonty ropne przedzie- 
lone ławicą łupków 80 do 100 m. grubości. Zawo- 
dnienia horyzontu pod ławicą łupków wstrzymać 
się nie da, należy zatem chronić górne, płytsze ho- 
ryzonty, położone ponad ławicą łupków, z których 
teraz czerpiemy w większej części ropę, i dlatego 
stawia wniosek: 

Celem ochrony tych właśnie górnych płytszych 
horyzontów należy odnośnie do każdego szybu za- 
rządzić aby: 

1) albo ławicy łupków nie przywiercał i nie 
dowiercał horyzontu wodoropnego. 

2) ao ile go już przewiercił, ażeby a) albo 
zamknął dopływ wody w tym otworze ku górze za 
pomocą uszczelnienia otworu trwałymi materyałami 
w ławicy łupków, b) albo zczerpywał cały swój 
przypływ płynu zarówno ropy jak wody, lub wreszcie 
w razie zamiaru głębszego wiercenia: 

3) zamknął wodę ku górze i ku dołowi, co za- 
pewnie wymagać będzie straty dwóch dymenzyi. 

ARR moe bow. i 108 

Fot. Ing. Morandi. 
Wiercenia poszukiwawcze w Lesignano (prow. Parma). Gazogen, 
wnętrze baraku (Ściana przednia i część dachu zdjęte). — Schiiri- 
bohrung in Lesignano. Gasogen. (Vorderwand der Barakke und 

ein Teil des Daches abgenommen .) | 

sich das Rohól — zwar wenig; doch ist dies daraut 
zuriickzufiihren, dass der Schacht nicht volistandig 
erbohrt wurde. 

Einen ganz analogen Fall sehe ich an vielen 
Schdchten in Tustanowice, wo bei schwachem Kol- 
ben gebohrt wurde und das Wasser trotzdem ver- 
schwand wie z. B. im Schachte „Nordstern*. „Ger- 
truda* ist auf dem Wege der Besserung; „Felicya”, 
welche iiberhaupt nicht kolbt, hdlt das Wasserni- 
veau in gleicher Hóhe und ich bin diberzeugt, dass 
es vollstindig verschwinden wird. 

Im Bohrloche des „Tadeusz-Galicia* verschwin- 
det das Wasser ebenłalls. 

Diese Erscheinung schreibe ich dem Umstande 
zu, dass sich dem in Ruhe und im Gjleichgewichte 
befindlichen Wasser infolge des Druckes der Rohól- 
sdule keine Móglichkeit bietet ins Bohrloch einzu- 
dringen, es verschliesst selbsttatig die Poren, die an- 
dererseits durch Paraffin und Bohrmehl verstopit 
werden. 

Hiebei erlaube ich mir, noch auf eine Sache Ihre 
Aufmerksamkeit zu lenken, namlich: in Schachten, 
die gekolbt werden, betrdgt die Produktion innerhalb 
24 Stunden 4 und auch mehr Zisternen Wasser, wdh- 
rend in demselben Schachte nach 24 stiindigem Still- 
stande die Fliissigkeit um 150 m steigt d. i 1700 L. 

Uber den Bericht des Herrn: Zubr sowie iiber 
den Zustand der verwaisserten Gruben, entspann sich 
eine lingere Diskussion, wobei Herr Hofrat Holobek 
feststellt, dass die an der Sitzung teilnehmenden Mit- 
olieder allqgemein der Ansicht sind und die er auch 
selbst teile, dass der Wasserzufluss nicht aus dem 
Schotterschichten herriihre, sondern als Grundwasser 
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P. Dunka nie godzi się z wnioskiem p. Szcze- 

panowskiego, gdyż wątpi, by kto chciał, a wszcze- 
gólności mógł w tych głębokościach tracić dwie dy- 
menzye i jest zdania, że nie można zabraniać tym 
co chcą wiercić, pod warunkiem jednak by wpierw 
wodę zamknęli. 

Zabiera głos p. inżynier Fabiański. Sprawa za- 
wodnienia Tustanowic w takie weszła stadyum, że 
się wprost stała kwestyą naszego bytu. Chociaż nie 
należę do komitetu, pozwalam sobie zabrać głos 
w tem przeświadczeniu, że dzisiaj jest obowiązkiem 
każdego wypowiedzieć swe zapatrywania i radą przy- 
czynić się do ratunku. Sądzę też, że na mnie jako 
byłym członku pierwszego komitetu i komisyi wo- 
dnej, cięży w tym względzie tem większy moralny 
obowiązek. 

Początek katastrofy datuje się od pierwszej 
połowy lutego b. r. Niemal w jednym czasie ulegają 
zawodnieniu Napoleon, Tadeus-Alfa, Annen i Trystan. 
W połowie marca zostają zalane Kissmet i Hadwiga 
a wkrótce po nich Nowinai Tschuschima. W pier- 
wszej połowie kwietnia pada ofiarą Jawa, w drugiej 
Złotka, wreszcie w pierwszej połowie maja Józef. 
Potem następuje przerwa i zdawało się, że to już 
koniec naszemu nieszczęściu. Niestety podobno w po- 
czątku lipca (raporta komisyi wodnej nie spominają 
o tem) pojawia się woda na Kujawach, w pierwszej 
połowie sierpnia na Abbazyi, a potem w otworach 
Dembowskiego, na Władysławach, wreszcie w Minie 
i Otylii. Katastrofa zatoczyła ogromny krąg w kie- 
runku zachodnim, południowym i południowo-zacho- 
dnim od środka grupy Napoleona. 

Kwestya pochodzenia wody jest dzisiaj więcej 
wyjaśnioną, choć zapatrywania nie są jeszcze zupeł- 
nie zgodne. Że nie są to wody szutrowe, o tem 
chyba już nikt nie wątpi. A zatem wody wgłębne 
ito albo w ograniczonych choć wielkich ilościach, 
ale bez przypływu, albo wody zasilane przypływem, 
według zdania niektórych geologów prowadzone 
piaskowcami wychodzącymi na powierzchnię, daleko 
od Tustanowic i będącymi w kontakcie z rzekami. 
Prawdopodobniejsza jest pierwsza hipoteza, mnie 
się jednak zdaje, że rozstrzygnięcie tego sporu można 
odłożyć na później. Fakt, że woda jest, że mamy do 
czynienia z wielkiemi masami tejże, że nas coraz wię- 
cej zalewa, nie możemy więc rąk opuszczać, musimy 
się bronić, a obrona będzie tak samo prowadzona 
czy to jest woda z przypływem, czy bez przypływu. 

Również niezgodne są zapatrywania co do głę- 
bokości w jakich woda przyszła, a głównie czy 
przed ropą, czy po ropie z ostatniego horyzontu. 
jedni utrzymują, że dowiercono się tej wody po ro- 
pie, przedtem prócz lokalnych solanek nie było żadnej 
silniejszej wody, drudzy dowodzą, że w całym oli- 
gocenie, a zwłaszcza dolnym napotykano na wody, 
których nie zamykano, i tak wlokąc te wody za 
świdrem dotarto do ropy. Jak długo mieliśmy ogromne 
ilości ropy i wielką prężność gazów, tak długo trzy- 
mały się te wody zdala od otworu, po wypróźnie- 
niu kawern i ustaniu prężności gazów zaczęła woda 
napływać do dziury. Prawdopodobniejsze jest pier- 
wsze przepuszczenie, że woda przyszła z pod ropy 
przez nawiercenie jej miejscami. Woda wyparła ropę, 
zajęła jej miejsce, podniosła się do pewnego niveau 
i szczelinami rozeszła się po terenie, zalewając na- 
potykane po drodze otwory. Mniej trafne wydaje się 
drugie przypuszczenie, bo wszystkie otwory musia- 
łyby w takim razie mieć wodę przed ropą, co nie 
byłoby uszło uwagi, tymczasem wiele jest takich 

Nr. 16 | 
zu betrachten sei, das nach Ausbeutung der Terrains 
beziigl. Rohól und Gase, durch die friiheren Oeladern 
ins Bohrloch gelange. 

Herr Szczepanowski behauptet gleichfalls, dass 
von einem Anbohren wasserfiihrender Schichten oder 
von Oberwasser keine Rede sein kann. Falls das 
Wasser aus den Oligocen- in die Eocen-Schichten 
eingedrungen ist und von Osten nach Westen fliesst, 
so bedeutet dies der Anfang vom Ende, denn dann 
ist nichts mehr zu retten. Redner ist jedoch der Aq- 
sicht, dass Tustanowice zwei Oelhorizonte besitze, gdie 
von einandęr durch Schieferflótze getrennt sind, de- 
ren Stirke 80—100 m betrigt. IDer Verwisserung 
des tiefer d. h. und den Schieferschichten gelegęnen 
Oelhorizontes ist nicht mehr abzuhelfen und muss 
man daher den oberen seichteren Horizont schiitzgn, da 
wir grósstenteils aus diesem das Rohól sckópfen. 

Redner stellt deshalb folgenden Antrag: 
Um eben diesen oberen Horizont zu gchitzen, 

miisste baziiglich eines jeden Schachtes aqngeordnet 
werden daSs: 

I) der Schieferflótz nicht durchbohrt werde, da- 
mit man den wasserhdltigen Rohółhgrizont nicht 
beriihre. 

2) falls derselbe schon durchbohrt wurde, 
man a) entweder in diesem Schachte den Wasserzu- 
fluss im Flótze mit dauerhaftem Materiale verstopfe 
und somit absperre. b) oder dass man die ganze 
Fliissigkeit, sowohl das Oel wie das Wasser ab- 
schópie, oder schliesslich behufs Tieferbohrung : 

3) das Wasser nach oben und nach unten hin 
abgesperrt werde, wobei wahrscheinlich zwei Rohr- 
dimensionen verloren gehen werden. 

Herr Dunka ist mit diesem Antrage nicht ein- 
verstanden, ja er zweifelt, ob jemand — besonders 
bei grossen Tiefen — bereit sein wird, zwei Rohr- 
dimensionen zu verlieren. Er ist der Ansicht, dass 
man demjenigen, der bohren will, dies nicht verbie- 
ten kann; es wadre jedoch Bedingung, vorher das 
Wasser abzusperren. 

Hierauf ergreift Herr Ing. Fabiański das Wort. 
Die Angelegenheit betreffis der Verwaisserung von 
Tustanowice tritt in ein Stadium, das fiir uns direkt 
eine Existenzfrage bedeutet. Obzwar ich nicht dem 
Komitee angehóre, so gestatte ich mir dennoch das 
Wort zu ergreifen, in der Uberzeugung, dass es 
heute Pflicht eines jeden ist, seinen persónlichen An- 
sichten Ausdruck zu verleihen und ratend an der Ret- 
tungsaktion teilzunehmen. 

Ich glaube auch, dass fiir mich als ehemaliges 
Mitglied des ersten Komitees und der ersten Wasser- 
kommission diesbeziiglich eine umso gróssere mora- 
lische Verpflichtung bestehe. 

Der Eintritt der Katastrophe datiert von Mitte 
Feber l. |. Beinahe gleichzeitig fallen der Verwdsse- 
rung anheim: „Napoleon*, „Tadeusz-Alfa*, „Annen* 
und „Tristan* ; Mitte Marz „Kissmet* und „Hadwiga*; 
kurz darauf „Nowina* und „Tschuschima*. In der 
ersten Halite des April fallt „Jawa* zum Opfer, in 
der zweiten Halite „Złotka* und schliesslich in der 
ersten Hadlite Mai „Josef*. Nachher fand eine Unter- 
brechung statt und es schien, als ob unser Ungliick 
(Missgeschick) ein Ende haben sollte. Leider gelangt 
wahrscheinlich anfangs Juli (die Berichte der Wasser- 
kommission machen diesbeziiglich keine Erwahnung) 
Wasser in den Schacht „Kujawy*. Mitte August zeigt 
es sich auf „Abbazia*, sodann im „Dembowski*, 
„Władysław '* und schliesslich auf „Nina* und „Otylia*. 

Die Katastrophe nahm gewaltige Dimensionen 



ONRA6 ROPA 120 - | PER W REI Pi Aa Alim MN MT MA 

otworów, które aż do zawiercenia ropy były zupełnie 
suche. 

Ale i ta kwestya jest w praktyce podrzędnej 
wagi, bo nie możemy zamykać wody rurami czy 
ona pochodzi z horyzontu przed ropą, bo nato już 
dzisiaj zapóźno, czy też z pod ropy, bo tem samem 
zamknęlibyśmy i ropę. 

Także nie pro- 

an und ihr Umkreis dehnte sich in der Richtung ge- 
gen Westen, Siiden und Siidwesten von der Mitte 
der Gruppe „Napoleon* aus. 

Die Frage, von wo das Wasser beriihrt, ist 
heute mehr aufgekldrt, obzwar die Ansichten dar- 
iiber mit einander nicht iibereinstimmen. Dass dies 
kein Schotterwasser ist unterliegt keinem Zweifel; 

folglich ist es ent- 
wadzi nas do ura- 
towania od zagła- 
dy rozstrzygnięcie 
sporu, czy woda 
pochodzi zdolnego 
oligocenu czy z gór- 
nego eocenu. 

Porzućmy zatem 
spory, czy woda 
ma przypływ czy 
nie, czy ona z ho- 
ryzontu przed ropą 
czy po ropie, czy 
z dolnego oligo- 
cenu czy z górne- 
go eocenu, a zaj- 
mijmy się pytaniem 
co należy czynić 
aby jeżeli już nie 
odwrócić, to przy- 
najmniej złagodzić 

wa) weder ein Tiefen- 
wasser, von be- 

stimmter wenn 
auch grossen Men- 
ge, jedoch ohne 
einen Zufluss, oder 
aber wird es durch 
Zufluss verstarkt, 
was nach Ansicht 
mancher Geologen 
daraut zuriickzu- 

fiihren ist, dass das 
Wasser durch die 
Sandsteinschichten 
die weit entfernt 
von Tustanowice 
jihren Auslauf ha- 
ben, und dringt die 
im Kontakte mit 
Fliissen stehen. Die 
erste Annahme ist 

skutki tej olbrzy- 
miej katastrofy. 

Gdy godzimy Fot. Ing 
się na to, że za- 
mykanie wody, 

o ile ma się na my- 
śli eksploatowanie obecnych horyzontów, nie wie- 
dzie do celu, nie pozostaje nic innego jak od- 
wadnianie, a więc usuwanie wody i niedopu- 
szczanie by się rozlewała po terenie. 

Tę wytyczną, mając na oku 'tłokowaliśmy wo- 
dę w kilku otworach przez szereg miesięcy, iniestety 
doznaliśmy rozczarowania, bo skutki nie były zada- 
walniające. Nie można jednak powiedzieć, że rezultat 
tej roboty równał się zeru. Jak długo szło tłokowa- 
nie intenzywnie, tak długo wstrzymywało się pochód 
wody i śmiem twierdzić, że gdybyśmy byli całkiem 
nie tłokowali, byłoby dzisiaj daleko większe spusto- 
szenie, tj. obszar zalewu byłby bez porównania 
większy. 

Wysokie koszta tłokowania wody, częste instru- 
mentacye z powodu rwania lin, psucie haspli za 
słabych do ciągnięcia wody, a głównie w obec bra- 
ku Szybkiej i namacalnej poprawy, niewiara w sku- 
teczność tego środka sprawiły, że tłokowano coraz 
to słabiej, i dlatego poczęła woda robić spustosze- 
nia w szybszem tempie. Winę przypiszmy sobie sa- 
mi, nie dorośliśmy do zrozumienia, że jedynie wspólna 
akcya może nas uratować od zagłady i że wysiłki 
tylko jednostek, będą próżne. 

Ale porzućmy te smutne refleksye i zapytajmy 
co należy dalej robić. 

„ Zaprzestanie odwodnienia, pozostawienie wolnej 
ręki co kto ma robić, tłokować, czy wiercić głębiej 
po zamknięciu istniejących wód — byłoby zgubą! 
Kto zaręczy, że mamy rzeczywiście niżej horyzont 
ropy, kto zaręczy że uda się zamknąć wody, że 
więc me puScimy ich głębiej w teren? Czy mamy 
dla kanarka na dachu wypuszczać wróbla z ręki? 
A ten wróbel nie jest wcale do pogardzenia. Z chwi- 

die wahrscheinli- 
chere, doch denke 

Fo! „Morandi. | s | ich, dass eine ein- Wiercenie w Lesignano. Motor i żóraw wiertniczy. (Część dachu, ściany przednie 
tudzież sąsicdnie Ściany w obu barakach zdjęte). — Gasmotor und bBohrkran. (Dach, > S--— —GAJO 5 

Vorderwinde und dic zugekchrten Scitenwainde der bciden barakken abgenommen.) chung dieserStreit- 
qzehendere Bespre- 

frage auf einen spd- 
teren Zeitpunkt verlegt werden kann. Tatsache ist, dass 
Wasser vorhanden ist und wir es mit grossen Was- 
sermengen zu tun haben. Die Verwisserung nimmt 
iiberhand und wir kónnen aaher die Hande nicht 
linger in den Schoss legen; wir miissen uns weh- 
ren ganz gleich, ob das Wasser einen Zufluss hat 
oder nicht. 

Ebenso sind die Anschauungen beziiglich der 
Tiefe des Wassereinbruches geteilt, hauptsiichlich 
dariiber, ob derselbe oberhalb der Rohólschichte oder 
unterhalb derselben, das ist aus dem lezten Olhori- 
zonte, stattiand. Einige sind der Meinung, dass das 
Wasser unter den Rohólschichten angebohrt wurde 
und dass wihrend des Bohrens ausser dem ó6rtli- 
chen Salzwasser kein grósserer Wasserzufluss statt- 
fand, andere dagegen behaupten, dass in den Oligo- 
canschichten, besonders in den tieferen Wasser vor- 
kam, welches, da man es nicht absperrte, den Róh- 
ren bis in die rohólfiihrenden Schichten folgte. S0- 
lange grosse Rohólquantititen sowie cin starker 
Gasdruck vorhanden waren, solange hielt sich das 
Wasser zuriick; als aber die Kavernen (Hóhlen) vom 
Rohól entleert wurden und der Gasdruck schwicher 
ward, begann das Wasser ins Bohrloch einzudrin- 
gen. Die erste Annahme, dass das Wasser stellen- 
weise unter den Rohólschichten angebohrt wurde, 
ist wahrschein'icher. Dasselbe verdrangte das Oel, 
stieg bis zu einem gewissen Niveau und verwisserte 
das Terrain, indem esin die Spalten, leeren Offnun- 
gen eindrang und dieselben austiillte. 

Weniger treffend erscheint die zweite Annahme, 
denn in diesem Falle miissten alle Bohrlócher noch 
vor dem Ole Wasser gehabt haben, was aber der 
Aufmerksamkeit nicht entgangen ware; dagegen gibt 
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lą zostawienia wolnej ręki, nie będzie tłokował ani 
jeden producent, bo go pogna głębiej nadzieja no- 
wej ropy i obawa by go nie ubiegł sąsiad. A tym- 
czasem rozhula się woda po terenie i w krótkim 
czasie zniszczy nie tylko część między Łoszeniem 
a Ponerlanką, ale zajdzie nawet do Borysławia. 
Gdybym jednak odrzucił te czarne horoskopy a o0- 
oraniczył się tylko na przepowiednie odnośnie do 
partyi między Łoszeniem a Ponerlanką, to i tak po- 
nieślibyśmy tak dotkliwą klęskę, że nie prędko dźwi- 
onęlibyśmy się z upadku. Według zestawienia za 
Sierpień, dał teren między Łoszeniem a Ponerlanką 
470/, produkcyi Tustanowic, a zatem około 4000 
wagonów. Wypuśćmy tego wróbla z ręki, a nie bę- 
dziemy mieli z reszty Tustanowic i z Borysławia 
ani 5000 wagonów na miesiąc. Na szukanie głębsze- 
go horyzontu mamy czas, wyeksploatujmy najpierw 
to, cośmy odkryli. | 

Gdy tłokowanie dało słabe rezultaty, bo uwzglę- 
dniając przerwy wynikłe z instrumentacyi, nie można 
liczyć więcej jak na3 do 4 wagonów płynu dziennie, 
gdy dalej jest ono bardzo kosztowne, bo bez prze- 
sady ocenić trzeba koszta popędu na jakie 7 do 8 
tysięcy koron miesięcznie, należy pomyśleć o innych 
środkach odwadniania, Mamy komitet techniczny i od 
niego wyczekujemy podania projektu. ł 

Nie zapoznaję olbrzymich trudności, z jakiemi 
spotkałoby się pompowanie, a to wytrzymałość sztang, 
podnoszenie wielkich ciężarów wody i sztang opory 
wody w ruchach, parafinowanie wentyli itd. jednak 
myśl warta bodaj jednej próby. Odwadiiając pom- 
powaniem szereg otworów przeznaczonych na ten 
cel, będziemy obniżać zwięrciadło wody i nie do- 
puścimy by się ona rozlewała po terenie, nadto bez 
kwestyi i z tych otworów hędziemy czerpali ropę. 

Pytanie kto ma dostarczyć na to funduszów. 
Odpowiedź prosta, | 
tam gdzie idzie o życie 
wszystkich, muszą 
wszyscy współdziałać. 
Niech cała produk- 
cya Borysławia i Tu- 
stanowic opodatkuje 
się po kilka groszy , 
od cetnara metrycz- 
nego, a stworzy się 
fundusz dostateczny 
byprzeprowadzić na|- 
kosztowniejszy nawet 
ratunek. 

Akcyę w tym kie- 
runku powinien ująć 
rząd w swoje ręce, 
jego interes. jest tó= 
wnoległy z interesem 
producentów. 

P. Naczelnik Mokry 
oświadcza, że w obec 
wielkiej ilości czasu, 
jakasprawietej została 

a 

chce więcej wdawać 
się w dyskusyę co 
to jest za woda, którą ź mamy w otworach 
świdrowych we wschodniej części Tustanowic. Dzi- 
siaj już prawie wszyscy godzą sie na to, że to jest 
woda spodnia. Fakt zaś ten, czy ona przychodzi 
szczelinami ropnemi, czy też została nawierconą pod 
ropą, musimy uważać jako obojętny ze względu na 
tę okoliczność, że pokłady przewiercone po osią- 

es gegenwartig viele Bohrlócher, die bis zu dem 
Zeitpunkte, wo sie das Ol erbohrten, vollstdndig 
trocken blieben. 

Aber auch diese Frage ist von geringer prakti- 
scher Bedeutung, denn wir kónnen das Wasser, falls 
es aus einem oberhalb des Rohóls sich befindlichen 
Horizonte stammt, nicht mittels Róhren absperren, 
denn dazu ist es momentan zu spat; bricht es jedoch 
unter dem Rohólhorizonte ein, so sperren wir damit 
auch das Rohól ab. Ebenso wenig wird uns eine 
Erledigung der Streitfrage, ob das Wasser aus den 
unteren Oligocin oder aus den oberen Eocadnschich- 
ten stammt, vor der Vernichtung retten. 

Lassen wir daher alle die Streitigkeiten betrefis 
- der Herkunft des Wasserzutlusses bei Seite und be- 
„dassen wir uns mit der Frage was zu tun sej, um 

die Folgen der riesigen Katastrophe,. wenn schon 
nicht vollstindig abzulenken so doch wenigstens 
einzuschrdnken. | 

Nachdem wir uns nun geeinigt haben, dass das 
Absperren des Wassers, soweit dies im Sinne einer 
weiteren Exploitation durchfiihrbar ist, zu keinem 
Ziele fiihrt, bleibt nicht anderes als das Entwdssern 
iibrig; wir miissen es daher wegschaifen, um zu ver- 
hindern, dass es das Terrain verwassere. | 

Diese Absicht im Auge behaltend kolbten wir 
monatelang das Wasser aus einigen Bohrlóchern, 
sahen uns aber leider enttauscht, da die 'erzielten 
Resultate keine befriedigenden waren. Man kann je- 
doch nicht sagen, dass der Erfolg dieser Arbeit 
gleich Null war. Solange intensiv gekolbt wurde, gelang 
es auch den Wasserzutluss hintanzuhalten, und ich er- 
laube mir die Behauptung aufzustellen, dass falls 
wir nicht gekolbt hatten, die Verwiistung eine viel 
bedeutendere d. h. die verwdsserte Fldche eine viel 
oróssere warę. 

Die nahmhalten 
Kosten des Wasser- 
kolbens, hdufige In- 
strumentationen infol- 
ge:- SeilteissEns, "be- 
schddigungen der fiir 
das Wasserkolben zu 

_schwachen Haspelan- 
lagen, hauptsachlich 
aber das Ausbleiben 
einer schnellen und 
handgreiflichen Bes- 
serung, sowie der Un- 
glaube an den Erfolg 
dieses Mittels verur- 
sachten ein immer 
schwacheres Kolben, 
daher begann das Wa- 
sser in immer schnel- 
leren Tempo sein Ver- 
nichtungswerk. Die 
Schuld dessen miis- 

ZEE iw Fot. Ing. Morandi. 
już poświęconą, nic Wiercenia w Corniglio. (prow. Parma) Motor. — Bohrung bei Corniglio. 

(Prov. Parma) Gasmotor. 

sen wir uns selbst 
zuschreiben; wir sind 
eben noch nicht zur 
Erkenntnis gekommen 
um einzusehen, dass 

nur eine gemeinsame Aktion uns retten kann und dass 
eine Bemiihung einzelner Personen vergeblich ist. 

Doch wollen wir diese traurigen Rellexionen 
bei Seite lassen und uns fragen, was nun zu tun sel. 
Ein Aufgeben der Entwdsserungaktion, sowie jedem 
in seinem Tun d. h. entweder zu kolben oder nach 
der Wasserabsperrung tiefer zu bohren, darin freie 

| 
| | 



Fot Ing. Morandi. 
Wiercenie w Corniglio. Ujęcie naturalnego gazu. 

Corniglio, Fassung dcs Naturalgases. 
bohrunę bei 

gnięciu dolnego horyzontu ropnego, składały się 
z piaskowców kwarcowych, a więc takich, które 
przedostaniu się wody nie stanowią przeszkody, wo- 
da więc przez te pokłady z chwilą zczerpama się 
ropy musiałaby się przedostać nawet bez ich prze- 
wiercenia. 

Faktem jest, że woda posuwa 
i to mimo tiokowania. 

Nie łatwo jest zgodzić się ze zdaniem tych Pa- 
nów, którzy twierdzą, że tłokowaniem osiągnięto ja- 
kieś rezultaty, z wyjątkiem chyba wyprodukowanej 
ropy przy tej sposobności. Widzimy bowiem, że wo- 
da mimo tłokowania posuwała się i posuwa się co- 
raz dalej na zachód. jeżeli zaś uwzględnimy tę oko- 
liczność, że z terenu obecnie zawodnionego wydoby- 
to kilkadziesiąt tysięcy cystern ropy i że szczeliny 
te opróżnione z ropy musiala obecnie wypełnić wo- 
da przed dalszem posunięciem sie, że mimo tego 
ona się dalej posuwała, oraz że ilość wytłokowanej 
wody w obec znanych trudności tłokowania tejże 
! licznych przeszkód jakie w tłokowaniu poszcze- 
gólnych otworów świdrowych miały miejsca, nie jest 
zbyt wielką — to musimy dojść do rezultatu, że 
przecież tłokowaniu nie można przypisać wpływu 
na o$śraniczenie zawodnienia. 

Rzekome poprawy w niektórych otworach Świ- 
drowych polegające na czasowem tłokowaniu czy- 
sccjszej ropy, trzeba uważać jako wynik sposobu 
przejawrania się wody, przynoszącej od czasu do 
czasu tale ropne, nie zaś jako wynik tłokowania. 
„Nie jestem zdania, iżby należało opuścić zupeł- 

me TĘce I mc nie robić, trzeba się jednak liczyć 
z wynikami „dotychczasowego doświadczenia, i dla- 
tego musi Się uważać tłokowanie jako nieodpowie- 

się na zachód 
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rand zu lassen, wdre unser Untergang. Wer biiret 
uns dafiir, dass sich tiefer wirklich ein Olhorizont 
bełindet oder dass cs uns gelingt das Wasser ab- 
zusperren und wir cin Tiefereindringen verhindern? 
Sollen wir ctwa wegen der Taube auf dem Dache 
den Sperlineę aus der Hand lassen? Und in diesem 
Falle ist der Sperling durchaus nicht zu verachten. 
Mit dem Zelfpunktc, wo diese Arbeiten dem freien 
Ermessen der Produzenten iiberlassen wdren, wiirde 
kein einziger kolben, denn die Hoffnung einen neuen 
Olhorizont zu errcichen, sowie die Furcht, der Nach- 
bar kónnie ihm zuvorkomnien, treibt einen jeden 
zum TPieferbohren. Unterdessen aber wird das Was- 
ser sein Vernichtungswerk fortsctzen und wird bin- 
nen kurzer Zeit nicht nur das Terrain zwischen Ło- 
szenia und Ponerlanka verwdssern, sondern sogar 
nach Borysław cindringen. 

Wenn ich denn dieses traurige Horoskop bei 
Socite und mich nur den vorerwihnten Raum, der 
zwischen Łoszenia und Ponerlanka liegt, beschrinke, 
so wiirden wir so wie So tin genug grosses Ungliick 
zu crtragen haben, aus dem wir uns nicht so bald 
autraffen werden. Der Zusammenstellung fiir August 
nach betrug die Produktion des zwischen Łoszenia 
und Ponerlanka gelegenen Terrains=f" , der gesam- 
ten Tustanowicer Produktion d. i. 4000 Wacen. Las- 
stn wir hingegen diesen Sperling aus der Hand, so 
werden wir zum Schlusse von Tustanowicęe und Bo- 
rysław keine 5000 Wagen pro Monat bekommen. Mit 
dem Autsuchen cines tieferen Rohólhorizontes haben 
wir noch Zeit, vorerst wollen wir das exploitieren, 
was wir auigedeckt haben. 

lachdem das Kolben schwache Resultate ergab; 
denn, wir die Unterbrechungen intolge Instrumen- 
tation beriicksichtigen, so kann man mit nicht mebr 
als 5$—4 Wagon Fliissigkeit pro Tag rechnen, ferner 
ist das Kolben sehr kostspielig — ohne Ubertreibung 
kann man den Betrieb lcicht auf einige 7—8 K mo- 
natlich schatzen — So wdre es geboten, andere 
Mitte! behuts Entwasserung ausfindig zu machen. Wir 
besitzen cin technisches Komitee, von dem wir die 
Vorlage eines Projektes erwarten. 

ch verkenne durchaus nicht die riesigen 
Schwieriekeiten, die die mit dem Pumpen verbun- 
den sind, wie Haltbarkcit der Stangen, Heben des 
orossecn Wassergewichtes samt Stangen, das Ver- 
stopien der Ventile mit Paraffin u. s. w. und dennoch 
ist dieser Gedanke, wenn auch nur einer Probe wert. 
Durch das Wasserpumpen aus den hiefiir bestinmn- 
ten Bohrlóchern werden wir erreichen, dass der Was- 
serspicgel sinkt und ihm cin weiteres Steigen nicht 
ermóglichen, wodurch wir auch der Verwdsserung 
des Terrains vorbeugen werden; ohne Zwellel wer- 
den wir aus diesen Bohrlóchern auch Rohól schópfen. 

Die Frage, wer das nótige Geld dazu hergeben 
sol, ist einfach zu beantworten, dort wo es sich um 
die Existenz aller handelt, miissen alle gemeinsam 
hańdeln. Man móge die gesamte Produktion von 
Borysław und Tustanowice um cinige Heller per 
Meterzentner besteuern und einen Fond bilden, der 
eine selbst kostspielige Rettunesaktion geniigen wird. 

Diese ganze Aktion sollte die Regierung in die 
Hand nehmen, da sie ein gleiches Interesse, wie die 
Produzenten daran hat. 

Bergęvorstand Herr Mokry erkldrt, dass er riick- 
sichtlich des grossen Zeitautwandes, den man dieser 
Angelegenheit schenkte, nicht weiter iiber die Frage, 
von wo das Wasser in den Schdchten des óstlichen 
Teiles von lTustanowice herriihre, disputieren will. 
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dnie. Być może, że pompowanie wody dałoby lepsze 
rezultaty, ale tutaj stajemy znowu w obec nowego 
problemu w danych warunkach zupełnie nierozwią- 
zanego. Tutaj trzeba prób, a próby wymagają czasu 
i pieniędzy. Ludzie nauki po zbadaniu sprawy za- 
wodnienia jak tajny Radca Beyschlag są zdania, że 
ttłokowanie nie pomaga, a nawet szkodzi przez przy- 
spieszenie przypływu wody, a co zatem idzie wymy- 
wanie przez nią nowych połączeń. Jak wyżej pod- 
niosłem ilości wody są olbrzymie i nie mamy naj- 
mniejszej podstawy do twierdzenia, że są ograniczone, 
dlatego też niewiadomo czy opłaciłoby się włożyć 
olbrzymie sumy dla uratowania rzekomo wielkiej 
jeszcze ilości ropy, w obecnym poziomie Tustanowic 
się znajdującej. To też bardzo jest wątpliwem, czy 
tak ze względu na powyższe wywody, jakoteż na 
ogólną sytuacyę finansową a wreszcie i na tę oko- 
liczność, że Państwo w ostatnich czasach dla prze- 
mysłu naftowego poświęciło wielkie kapitały, będzie 
rząd skłonnym do dalszych ofiar na cele odwo- 
dnienia Tustanowic. 

To też zdaniem mojem nie pozostaje nam 
obecnie nic innego, jak równorzędnie z akcyą ma- 
jącą na celu opanowanie zawodnienia, zezwolić 
chętnym, mającym zresztą po temu warunki, na dal- 
sze wiercenie z zastrzeżeniem wykonania środków 
zapobiegawczych przeciw sprowadzeniu wody do 
głębszych horyzontów. 

W ostatnich czasach wpłynęły do Urzędu gór- 
niczego podania kopalń Kissmet, Hadwiga, Napoleon 
i Złotka o dalsze wiercenie. Należy się zastanowić, 
czy nie należałoby pozwolić niektórym szybom na 
pogłębienie, przy zachowaniu środków ostrożności, 
wskazanych dotychczasowem doświadczeniem, i dla- 
tego mowca prosi, by komitet pod tym względem 
zechciał wyrazić swoje zapatrywanie. 

P. Dunka jest zdania, że należy tym szybom, 
które zechcą pogłębiać pozwolić na to, pod bardzo 
ścisłą kontrolą Urzędu górniczego i komisyi wyko- 
nawczej, a niezależnie od tego zrobić próbę z pom- 
powaniem. 

P. Szczepanowski podziela częściowo zapatry- 
wania p. Dunki, jest jednak za tem, by dwom lub 
najwyżej tylko trzem szybom pozwolić dalej wiercić, 
a przytem chronić o ile się tylko da, wyższe horyzonty. 

P. Włodarczyk proponuje, żeby tylko Napoleo- 
nowi pozwolić pogłębiać. 

P. Dunka stawia wniosek: Ze względu na 
bardzo małą ilość członków komitetu i brak pp. 
Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego 
wstrzymać się ze wszystkiemi uchwałami aż do ich 
przyjazdu i zwołania następnie ponownego posie- 
dzenia komitetu. 

Wniosek p. Dunki uchwalono i na tem posie- 
dzenie o godzinie w pół do siódmej wieczór zakoń- 
czono i protokół zamknięto, 

Heute sind sich beinahe alle dariiber einig, dass es 
ein „unteres* Wasser ist. > 

Die Tatsache, ob das Wasser durch die Olritze 
(Adern) eindringt oder ob es angebohrt wurde, miis- 
sen wir als minderwichtig betrachten mit Riicksicht 
darauf, dass die erbohrten Schichten unter dem Ol- 
horizonte aus Quarzsandstein bestehen also solchen 
Lagerungen, die dem Eindringen des Wassers keine 
Hindernisse in den Weg legen und wadre das Was- 
ser, nachdem das Ol ausgeschópft wurde, auch ohne 
Durchbohren dieser Schichten dorthin eingedrungen. 
Weiters ist es Tatsache, dass das Wasser, obwonhl 
es gekolbt wird, sich gegen Westen ausbreitet. 

Es ist nicht leicht die Ansicht derjenigen Herren 
zu teilen, die der Anschauung sind, durch das Kol- 
ben seien Resultate erzielt worden, ausgenommen 
sie beriicksichtigen das bei dieser Gelegenheit ge- 
wonnene Rohól. Wir sehen doch, wie das Wasser 
trotz Kolbens sich weiter gegen Westen ausbreitete 
und noch ausbreitet. Wenn wir hingegen den Um- 
stand beriicksichtigen, dass aus den gegenwartig 
verwisserten Tęrrains etliche zehntausend Zisternen 
Rohól gefórdet wurden, dass das Wasser die leeren 
Oladern vor seinem weiteren Ausbreiten ansfiillen 
musste, so gelangen wir zu dem Resultate, dass — 
trotzdem das Wasser sich ausbreitete, gleichviel, ob 
das gefórdete Quantum, das bei einigen Schdchten 
infolge zahlreicher Schwierigkeiten miihsam geschópit 
wurde, kein grosses ist— man doch dem Kolben kei- 
nen Einfluss auf ein etwaige Finschrinkung der Ver- 
wisserungsgefańr zuschreiben kann. 

Angebliche Besserungen, die sich in manchen 
Schiichten durch ein zeitweises Fórdern reinen.Roh- 
óls dusserten, muss man als Ergebnis einer Art Was- 
serspiilung, welche von Zeit zu Zeit eine Olwelle 
mitfiihrt, nicht aber als einen Erfolg des Kolbens be- 
trachten. | : | 

Ich bin nicht der Ansicht, dass man jetzt un- 
titig sein soll, man muss vielmehr die Resultate der 
bisherigen Versuche in Erwdgung ziehen und das 
Kolben als nicht entsprechend beurteilen. 

Es ist móglich, dass das Wasserpumpen besse- 
re Erfolge zeitigen wiirde, allein auch hier stehen 
wir vor einem ganz neuen Problem, das nach den 
gegebenen Bedingungen vóllig unaufgekldrt ist. Hier 
sind wiederum Proben nótig, wozu man aber Zeit 
und Geld braucht. Gelehrte Leute, die sich mit der 
Angelegenheit 'der Verwadsserung eingehend befasst 
haben, wie Herr Rat Beyschlag sind der Ansicht, 
dass das Kolben nicht hilit, vielmehr schadet, indem 

"es den Wasserzufluss beschleunigt und durch Aus- 
_spiilen der Schichten dem Wasser neue Verbindun- 

gen schafft. Wie schon erwdhnt, ist die Wassermenge 
eine riesige; wir haben daher nicht die geringste 
Grundlage fiir die Behauptung, dass sich das Was- 
ser nur in einer ganz bestimmten Menge vorfinde, 

- deshalb weiss man auch nicht, ob es sich lohnen 
wiirde, grosse Summen auszulegen, um die im ge- 
genwadrtigen Tustanowicer Gebiete noch angeblichen 
Olmengen zu retten. Mit Riicksicht auf die voran- 
gegangenen Ausfiihrungen, wie auch auf die allge- 
meinen Geldverhdltnisse und schliesslich auf die in 
der letzten Zeit vom Staate der Naphtaindustrie ge- 

widmeten grossen Kapitalien, alldies lisst es zwei- 
felhaft erscheinen, dass der Staat geneigt sein wird, 
noch weitere Opfer fiir die Entwdsserung von Tu- 
stanowice zu bringen. 

Ich bin ebenfalls der Ansicht, dass uns gegen- 
wirtig nichts anderes iibrig bleibt, als gleichmdssig 
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„mit der Akiion, welche der Verwdsserung Halt ge- 

bieten soll, demjenigen, der weiter bohren will und 
wo alle Bedingungen hiefiir gegeben sind, dies mit 
der Verpflichtung zu bewilligen, alle Vorkehrungen 
zu trelfen, um ein Eindringen des Wassers in die 
tieferen Horizonte hintanzuhalten. In der letzten Zeit 
lieten bei der Bergbehórde von den Gruben „Kissmet*, 
„Hadwiga*, „Napoleon* und „Złotka* Gesuche um 
die weitere Abteufung ein. Es ist wohl zu iiberlegen, 
ob man einzelnen Schichten bei Anwendung aller 
Vorsichtsmassregeln, wie selbe nach den gegenwir- 
tigen Erfahrungen angezeigt sind, erlauben soll, wes- 
halb Redner das Komitee ersucht seine diesbezii- 
glichen Ansichten zu dussern. 

Herr Dunka ist der Meinung, dassden Schdch- 
ten, die abteufen wollen, dies zu erlauben sei, je- 
doch unter genauer Kontrolle der Bergbehórde und 

der Exekutivkommission; iiberdies wdre unabhdngig 
davon eine Pumpprobe durchzufiihrzn. Herr Szcze- 
panowski teilt teilweise die Ansicht ues Herrn Dun- 
ka, ist aber dafiir, dass man nur zwei, hóchstens 
drei Schachten das Abteufen gestattet, wobei jedoch 
die oberen Horizonte soviel als nur móglich zu 
schiitzen seien. Herr Włodarczyk schldgt vor, nur 
„Napoleon* die Bewilligung zum Weiterbohren zu . 
erteilen. Herr Dunka stellt nun den Antrag. Mit 
Riicksicht auf die geringe Anzabl der Mitglieder wic 
auf die Abwesenheit des Vorsitzenden und seines 
Vertreters móge man alle Beschliisse fiir die nadchste 
Sitzung vorbekalten. 

Der Antrag des Herrn Dunka wird zur Ke.nt- 
nis genommen, die Sitzung um 6 Uhr: 30 Min. 
abends beendigt und das Protokoll geschlossen. 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMITETU 
WODNEGO ODBYTEGO W URZĘDZIE 
GMINNYM W BORYSŁAWIU DNIA 4. Ll- 
STOPADA 1911 O GODZ. 1:4. POPOŁUDNIU. 
Przewodniczący: Meszaros Jerzy, dyrektor kopalń. 

Członkowie komitetu: 
Błachowski Jan, dyrektor kopalń, 
Brugger Franciszek, dyrektor kopalń, 
Chłapowski Tadeusz, dyrektor kopalń, 
Dembowski Felicyan, właściciel kopalń, 
Dunin Leon, dyrektor kopalń, 
Dunka de Sajo Władysław, kierow. kopalń, 
Leniecki Paweł, właśc. kopalń, 
Longchamps Mieczysław, właśc. kopalń, 
Russocki Zygmunt, właśc. kopalń. 

członek komisyi wykonawczej: p. Setkowicz Paweł, 
Naczelnik Urzędu górniczego p. Juliusz Mokry i in- 
teresowani: pp. Gottesmann, Libelt, Schutzmann bur- 
mistrz Borysławia i Włodarczyk. 

Protokół obrad prowadził Oczosalski Edward, 
sekretarz komitetu. 

Pan Dyrektor Meszaros w nieobecności prze- 
wodniczącego p. Mikuckiego obejmuje przewodni- 
ctwo, zagaja posiedzenie i poleca sekretarzowi od- 
czytanie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

Sekretarz odczytuje protokół z posiedzenia 
z dnia 9. października br., który komitet przyjmuje 
do wiadomości. 

Pan inżynier Setkowicz zdaje sprawozdanie 
z czynności komisyi wykonawczej za czas od dnia 
13. października do 4. listopada br. włącznie. 

Kontrolowano ogółem 30 szybów, a w ich licz- 
bie znaleziono kilka, których właściwie do kategoryi 
zawodnionych zaliczyć nie można, posiadają one 
wprawdzie na spodize otworów solankę, w tak je- 
dnak małej ilości, że na stan produkcyi ona nie wy- 
wiera żadnego wpływu. Jak poprzednio tak i obe- 
cnie musimy się trzymać podziału zawodnionych o- 
tworów na dwie grupy. Grupa na prawym brzegu 
Łoszenia posiada z wyjątkiem szybu Karpaty nr. 7, 
niewielkie ilości solanki, która daje się dosyć łatwo 
zczerpać, grupa zaś szybów na lewym brzegu Ło- 
szenia ma znaczne ilości solanki, i o ile szyby prze- 
kroczyły głębokość 1300 metrów, solanka ta nie daje 
SIę całkowicie zczerpać. 

Szyby na prawym brzegu Łoszenia: 

PROTOKOLL DER AM 4. NOVEMBER 1911 
IM GEMEINDEAMTE BORYSŁAW UM 3:30 
NACHMI i TAG ABGEHALTENEN SITZUNG 

DES WASSERKOMITEES. 

Vorsitzender: Meszaros Georg, Grubendirektor. 
Die Mitglieder des Komitees: Błachowski Johann, 

Grubendirektor, Brugger Franz, Grubendirektor, 
Chłapowski Tadhdus, Grubendirektor, Dembowski 
Felicyan, Grubeneigentiimer, Dunin Leon, Gruben- 
direktor, Dunka de Sajo Ladislaus, Betriebsleiter, 
Leniecki Paul, Grubeneigentiimer, Longchamps Mie- 
zislaus, Grubeneigentiimer, Russocki Sigmund, Gru- 
beneigentiimer, ferner die Mitglieder der Exekutiv- 
kommission: H. H. Setkowicz Paul, Mokry Julius, 
Vorstand des Bergamtcs und die Interessenten H. H. 
Gottesmann, Libelt, Schutzmann Baiirgermeister von 
Borysław und Włodarczyk. 

Als Protokollant fungiert H. Eduard Oczosalski 
Sekretar des Komitees. 

Nachdem der Vorsitzende H. Mikucki abwesend 
ist, iibernimmt der Direktor H. Meszaros den Vor- 
sitz, errófinet die Sitzung und ersucht den Sekretar, 
das bei der letzten Sitzung verfasste Protokoll vor-. 
zulesen. 

Der Sekretdr verliest das Protokoll, von der, 
am 9. Oktober stattgełundenen Sitzung, wovon das 
Komitee Kenntnis nimmt. 

Herr Setkowicz erstattet Bericht, iiber die Ta- 
tigkeit der Exekutivkommission wadhrend der Zeit 
vom 13. Oktober bis inklusive 4. November. 

Es wurden 30 Schadchte der Kontrolle unterzo- 
gen, wobei man fand, dass einige darunter nicht 
zur Kategorie der Verwadsserten eingerechnet werden 
kónnen. Zwar besitzen sie am Bohrgrunde Salzwas- 
ser, jedoch in so geringer Menge, dass dies auf die 
Produktion keinen Einfluss ausiiben kann. Wie ehe- 
mals, so auch jetzt miissen wir uns zwei Gruppen 
von verwadsserten Schdchten vor Augen halten, 

Die eine Gruppe, und zwar die am reciuten 
Ufer des Loszenibaches besitztt mit Ausnahme des 
Schachtes Karpathen Nr. 7, eine geringe Menge an 
Salzsoole, die sich jedoch leicht abschópfen lisst, 
hingegen weist die Gruppe am linken Ufer des Ba- 
ches eine weit gróssere Menge an Salzwasser auf 
und bei Bohrungen iiber 1300 m. ist ein ginzliche$ 
Ausschóptien desselben unmóglich. 
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Nordstern. Głębokość otworu 1425 m. Tło- 

kowano i wiercono na przemian. Przypływ płynu 
mały, daje się łatwo zczerpać w ciągu jednej szych- 
ty na dobę, zanieczyszczenie 47/,, Ropę ściąga się 
ttokiem z głębokości 1250. Na spodzie otworu nie- 
wielka ilość solanki. Produkcya ropy w październiku 
28 cystern. 

Gertruda (Szujski). Głębokość otworu 
1141.5 m. Tłokowano i wiercono. Płyn podchodzi 
do 500 .m od wierzchu. Zanieczyszczenie ropy oko- 
ło 50%. Tłokują z głębokości 950 m. Produkcya 
ropy w październiku 11 cystern. 

Tadeusz-Galicya instrumentuje. 
Karpaty Nr. 7. Wykopano szybik głębokości 

31.4 m i ściągnięto w nim płyn. W 12" rurach zamy- 
kających wodę, utrzymał się stan płynu w czasie 
ściągania wody z szybiku stale w jednej mierze pod 
wierzchem, co jest najlepszym dowodem, że w otwo- 
rze tym była woda szutrowa zamknięta. Zapuszczo- 
no do szybiku rury hermetyczne 22" i obecnie zabija 
się szybik iłem. 

Liwia. Głębokość otworu 1410 m. Do dnia 
17/10 tłokowano wodę i rozszerzano otwór, obecnie 
zastanowiono tłokowanie i szyb się pogłębia. Stan 
płynu 900 m. od wierzchu. 

Jan Kanty VIII. instrumentuje. 
Felicyan 1. Głębokość otworu 1473.5 m. Do 

dnia 25/10 tłokowano ropę i rozszerzano otwór na 
przemian, obecnie wierci się i tłokuje. Zanieczyszcze- 
nie ropy 6 do 89/,. Produkcya ropy w październiku 
50 cystern. 

Felicyan 2. Głębokość otworu 1313.8 m. Do 
21/10 tłokowano ropę bez przerwy, obecnie wierci 
się i tłokuje. Zanieczyszczenie ropy 6 do 80, Pro- 
dukcya ropy w październiku 60 cystern. 

Renata. Głębokość otworu 1222 m. Próbo- 
wano tłokować z borkranu następnie montowano 
haspel i rurociągi, zapuszczono 6' rury. Wody w otwo- 
rze nie ma. Produkcya ropy w październiku 3 cysterny. 

Felicya. Głębokość otworu 1133 m. wierci, 
stan płynu około 450 m. od wierzchu. 

Niagara. Głębokość otworu 1240 m. Tłokuje 
stale, zanieczyszczenie ropy I do 2%, na spodzie 
otworu solanki nie ma. Produkcya w październiku 
75 cystern. 

Fenomen. Głębokość otworu 1388 m. Tłokuje 
stale, zanieczyszczenie ropy około 60/,, raz na tydzień 
zczerpuje się łyżką solankę ze spodu. Produkcya 
ropy w październiku 75 cystern. 

Szyby po lewym brzegu Łoszenia. 
ITrystan. Głębokość otworu 1324 m. Tłoko- 

wano w: 4" pełnych rurach dopuszczonych prawie 
do spodu, płyn podchodził do głębokości 800 m. od 
wierzchu, zanieczyszczenie ropy około 80%. Dnia 
28/10 wyciągnięto 4* rury i tłokowano w 5" z głębo- 
kości 1080 m. Przypływ ropy był nieznaczny. Obecnie 
obcina się otwór. Produkcya ropy w październiku 
8 cystern. 

Zło tk a. Głębokość otworu 1356 m. Tłokuje stale, 
z wyjątkiem 4 dni, w których montowano nowe kotły. 
Płyn podchodzi po stójce do 700 m. od wierzchu. 
Zanieczyszczenie 70 do 80%/,. Dziennie wytłokowuje 
się około 7 cystern płynu. Produkcya ropy w paż- 
dzierniku 32 cystern. 

Józef. Głębokość otworu 1310 m. Od spodu 
123 m. zasypu a w nim trzy tłoki. Tłokowano około 
cysterny ropy dziennie z zanieczyszczeniem 209%. 
Dnia 25/10 zaczęto wyrabiać zasyp, wyrobiono 23 m. 
Produkcya zwiększyła się i dnia 2/11 doszła do 5i1/, 

Schdchte am rechten Ufer des Łoszenibaches: 
Nordstern; Bohrtiefe 1425 m. Wird abwech- 

selnd gekolbt und gebohrt. Der Zufluss der Fliissig- 
keit ist gering und lasst sich in der Dauer einer 
Schichte von 24 Stunden ziemlich leicht ausschópfen. 
Die Verunreinigung betraigt 4/,. Das Rohól wird aus 
der Tiefe von 1250 m. gekolbt. Am Boden der Off- 
nung ist ein geringer Bestand an Salzwasser vor- 
handen. 

Die Rohólproduktion betrug im Oktober 28 
Zisternen. 

Gertrude, (Szujski) Tiefe der Bohrung 11415 
m. Wird gekolbt und gebohrt. Die Fliissigkeit steigt 
bis zu einer Hóhe von 500 m. von oben und enthalt 
ca. 50%, Verunreinigung. Gekolbt wird aus einer 
Tiefe von 950 m. 

Produktion im Monate Oktober betrug 11 Zist. 
Tadeusz-Galicia instrumeniiert. 
Karpaty Nr. 7. Es wurde ein 31.4 m. tiefer 

Brunnen ausgegraben und die Fliissigkeit in ihm ge- 
sammelt. In den 12" das Wasser absperrenden Róh- 
ren verblieb, wdhrend des Ausschópfens des Was- 
sers aus dem Brunnen, der Fliissigkeitsstand unver- 
anderlich, was uns hiebei den Beweis liefert, dass 
in die Schdchte das Schotterwasser abgesperrt war. 
Im weiteren Verlaufe wurden 22" hermetische Róh- 
ren in den Brunnen eingelassen, wogegen gegen- 
wadrtig der Brunnen mit Lehm verstopft wird. 

Liwia. liefe des Bohrloches betrigt 1410 m. 
Bis zum 17/10 wurde das Wasser gekolbt und die 
Ofinung erweitert, gegenwartig wurde das Kolben 
eingestellt und der Schacht wird abgeteuft. Fliissig- 
keitsstand 900 m. von oben. 

Jan Kanty VI[I instrumentiert. 
-pelrcyan 1 Piele des Boltloches, betragt 

1473:5 m. Bis zum 25/10 wurde abwechselnd Rohól 
gekolbt und die Oefinung erweitert. Zur Zeit jedoch 
wird gekolbt und gebohrt Die Verunreinigung des 
Rohóls variert zwischen 69%/, bis 8%. | 

Die Produktion betrug im Monate Oktober 
50 Zisternen. 

Eelricyano2ż: Rete der Bolmius 12135 m. 
Bis zum 27/10 wurde Rohól unanterbrochen gekolbt 
gegenwartig bohrt und kolbt man. Die Verunreini- 
gung des Rohóles betrdgt 6/, bis 89, 

Die Produktion im Monate Oktober betrug 
60 Zisternen. 

Renata: Freie des Bohioches 1222 me BS 
wurde vom Bohrkrahn aus zu kolben versucht, spa- 
ter wurden der Haspel und die Rohrleitung montiert 

und 6' Róhren eingelassen. Im Schachte wurde kein 
Wasser vorgefunden. 

Im Monate Oktober wurden 3 Zisternen Rohól 
produziert. R 

Felicya. Bohrtiefe 1133 m. Wird gebohrt. 
Fliissigkeitsstand zirka 450 m. von oben. 

Niagara. liefe des Bohrloches 1240 m; wird 
stindig gekolbt. 

Die Verunreinigung schwankt zwischen 1 u. 2, 
Am Boden der Oeffnung befindet sich kein Salz- 
wasser. Die Oktoberproduktion beliuft sich auf 
75 Zisternen. 

Fenomen. Bohrtiefe 1388 m. kolbt stindig. 
"Die Verunreinigung betrigt ungefihr 60/,. Einmal 
;wóchentlich wird die Salzsoole vom Boden ausge- 
lóftelt. Die Rohólproduktion betrug im Oktober 75 
Zisternen. 

Schadchte am linken Ufer des Łoszenibachcs. 
Trystan. Tiefe der Bohrung 1324 m. Es wur- 
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cystern za 24 godzin tłokowania. Zanieczyszczenie 
2 do 39/, Obecnie instrumentacya za tłokiem. Pro- 
dukcya Iopy w październiku 34 cystern. 

Tadeusz-Alfa. Głębość otworu 1315 m. 
Stan płynu około 1050 m. od wierzchu. Płyn pod- 
MOSI SIĘ około 30 m. na dobę. Tłokuje się stale, 
zamieczyszczenie 85 do 907/,. Produkcya ropy w paź- 
dzierniku 30 cystern. 

Napoleon. Głębokość otworu 1342 m. płyn 
950 m. od wierzchu. Zwiercono korek, i wyciągnięto 
5' pełne rury, w których poprzednio tłokowano. Dnia 
26/10 rozpoczęto tłokować w 6" rurach z głębokości 
1250 m. Początkowo tłokowano czystą ropę, następ- 
nie zanieczyszczenie szybko wzrastało i wynosi dzi- 
siaj około 50%, Produkcya ropy w październiku 
8 cystern. 

Ilschuschima. Głębokość otworu 1266 m. 
Tłok dochodzi do 1200 m. Po stójce świątecznej 
Ściąga się płyn bez przerwy 0 godzin, następnie zapu= 
szcza się tłoka tylko 2 do 3 razy na godzinę, gdyż 
większego przypływu nie ma. Zanieczyszczenia około 
10. Produkcya ropy w październiku 11 cystern. 

Annen. Głębokość otworu 1301 m. Wycią- 
gnięto 5' rury i zabijano spód otworu cementem 
i iłem w workach płóciennych do spodu 6* rur tj. 
do 1221 m. Zabicie to jednak nie udało się, klocek 
drewniany zapuszczony na wierzch korka wypłynął, 
i zaklinował się w rurach w głębokości 0980 m. 
Obecnie wycina się 6" rury i będzie się instrumen- 
tować za niemi, aby nową turą 6' rur zamknąć wodę. 

Nowina. Głębokość otworu 1240.8 m. Zabito 
16.6 m. otworu od spodu i tłokowano. Z powodu 
nieznacznego przypływu płynu zwiercono 40 cm. 
zabicia i otrzymano tłokowaniem poprzednią ilość 
płynu. Zanieczyszczenie ropy około 507. Tłokuje 
stale. Produkcya ropy w październiku 22 cystern. 

Jawa tłokowała ropę z zanieczyszczeniem około 
50/,, Od dnia 31/10 stójka z powodu strejku robot- 
ników. 

Kissmeti Hadwiga zastanowione. 
Kujawy tłokują stale około 4 cysterny ropy 

dziennie, zanieczyszczenie 107/,. 
Władysław 1. Głębokość otworu 1409 m. 

Zwiercono 67 korka i otrzymano płyn z 40%/, zanie- 
czyszczeniem. 

Dembowski. Głębokość otworu 1315 m. 
Tłokuje stale, zanieczyszczenie 2 do 6'%/,, produkcya 
dzienna około 4 cystern. Po zabiciu spodu otworu 
na Władysławie 1, skonstatowano mniejsze zanie- 
czyszczenie. 

Mina. Głębokość otworu 1410 m. Na spodzie 
otworu około 40 m. wody, wierci. 

Abbazia. Głębokość otworu 1318 m. Ropa 
przychodzi wybuchami, od czasu do czasu zapuszcza 
się tłoka. Produkcya dzienna 3 do 5 cystern ropy, 
zanieczyszczenie 12 do 150%/,. 

Kalifornia 1. Dnia 5/10 dowiercono się nowej 
ropy i produkcya wynosiła około cysterny dziennie. 

iercono dalej i w dniu 23/10 przyszły pierwsze 
wybuchy emulsyi. Dnia 26/10 tłokowano emulsyę, 
następnie zaczęto dalej wiercić. Dnia 28/10 w czasie 
wiercenia przychodziły małe wybuchy czystej ropy. 
Dnia 29/10 przestała iść ropa i gazy zniknęły zupeł- 
nie. Dnia 30/10 po zapuszczeniu kilkakrotnem tłoka 
Sciągano początkowo czystą ropę, następnie emulsyę. 

azy z chwilą zmniejszenia się słupa płynu, wróciły. 
becnie wierci się dalej i nie tłokuje, wybuchy zni- 

kły, gazów nie ma. Głębokość 1298 m. 

de aus 4' fast biszum Boden eingelassenen ROhren 
gekolbt. Die Fliissigkeit stieg bis zu einer Tiefe von 
800 m. von oben. 

Die Verunreinigung betrigt ca. 800/,. Am 28/10 wur- 
den die 4* Róhren herausgezogen, und es wurde aus 
einer Iiefe von 1080 m. aus den 5" Róhren gekolbt. 

Der Zufluss an Rohól war unbedeutend. Derzeit be- 
tasst man sich mit dem Nachbohren des Bolirloches. 

Die Produktion betrug im Oktober 8 Zisternen. 
Złotka. Die Tiefe des Bohrloches betragt 

1556 m. Mit Ausnahme von 4 Tagen, wihrend wel- 
chen neue Kessel montiert wurden, kolbt man stin- 
dig. Infolge Unterbrechung im Kolben steigt die Fliis- 
Sigkeit bis 700 m. von oben. Die Verunreinigung 
betrigt 70 bis 80%, Taglich werden zirka 7 Zist. 
Fliissigkeit ausgekolbt. Im Monate Oktober betrug 
die Produktion 32 Zisternen Rohól. p 

Josef. Tiefe des Bohrloches 1310 m. Im Nach- 
tall von 123 m. stecken 3 Kolben. Taglich wurde 
zirka 1 Zisterne Ol mit einer Verunreinigung von 
20, gekolbt. Am 25/10 wurde mit der Aufarbeitung 
des Nachfalles begonnen, und hiebei 23 m. aufge- 
arbeitet. Die Produktion stieg und am 2/11 erreichte 
sie sogar in 24 Stunden 51/, Zisternen Verunreini- 
gung 2 bis 3%/,. Gegenwartig wird nach dem Kol- 
ben instrumentiert. : 

Die Rohólproduktion betrug im Monate Okto- 
ber 34 Zisternen. sę 

ladeusz-Alfa. Tiefe des Bohrloches 1315 m. 
Fliissigkeitsstand ungefihr 1050 m. von oben. Die 
Fliissigkeit steigt um zirka 30 m. in 24 Stunden. 
Es wird stindig gekolbt. Verunreinigung 850/, bis 9039: 

Produktion pro Oktober 30 Zisternen. 
Napoleon. Bohrlochtiefe 1342 m. Die Fliis- 

sigkeit befindet sich 950 m. von oben. Der Piropfen 
wurde abgebohrt und es wurden 5' volle Róhren 
emporgezogen, aus denen friiher gekolbt wurde. 
Am 26/10 begann man aus der Tiefe von 1250 m. 
aus den 6* Róhren zu kolben. Anfangs wurde reines 
Oel gekolbt; spiter nahm die Verunreinigung zu und 
heute betrdgt sie ca. 50%. Produktion in Monate 
Oktober 8 Zisternen Oel. 

Ischuschima. Bohrlochtiefe 1266 m. Der 
Kolben gelangt bis zu einer Tiefe von 1200 m. Nach 
einem Stilistand wahrend eines Feiertages schópft 
man 6 Stunden ohne Unterbrechung die Fliissigkeit 
ab. Nachher wird nur 2-3 mal stiindlich der Kolben 
eingelassen, da kein grósserer Zufluss stattfindet. 
Verunreinigung zirka 400/,. sh oż 

lm Monate Oktober betrug die Produktion 1! 
Zisternen Rohól. 

Annen. Bohrlochtiefe 1301 m. Es wurden die5' 
Róhren herausgezogen und der Bohrgrund mittels in 
Leinwandsicken verpakten Zement und Schifferton, 
bis ans Ende der 6" Róhren, das ist bis zur Tiefe 
1221 m. verstampft. Diese Verstampfung ist jedoch 
nicht gełlungen, dader an die Pfropfenoberfliche ein- 
gelassene Holzklotz emporschwamm und verkeilte 
sich in einer Tiefe von 980 m. in den Róhren. —. 
Gegenwartig werden die 6" Róhren herausgeschnit- 
ten, nach welchen die Instrumentation vorgenommen 
wird, um nachher mittels einer neuen Tur von 6' Róh- 
ren das Wasser abzusperren. 

Nowina. Bohrlochtiefe 1240.8 m. Der Bohr- 
grund wurde 16.6 m. verstampft und sodann kolbte 
man. Da der Fliissigkeitszufluss unbedeutend zunahm 
der Pfropfen (Verstopfung) 40 cm. aufgebohrt und 
erhielt man dadurch die ehemalige Menge an Fliis- 
sigkeit, mit einer Verunreininung von ca. 500/,. Man 
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Wygoda. Głębokość otworu 1354 m. Zanie- 

czyszczenie ropy pokazało się jeszcze przed miesią- 
cem przy tłokowaniu ropy, z początku wynosiło 8'/, 
obecnie dochodzi od 40 do 507%/,. Produkcya dzienna . 
między pół a trzy ćwierci cysterny ropy. Tłokuje 
się stale. Bai 

Pogłoski o zawodnieniu kopalni Henryk okazały 
się bezpodstawne, zbadano łyżkowiny w obu szy- 
bach i skonstatowano, że na spodzie otworu nie ma 
ani śladu wody. Ą 

Komitet przyjmuje sprawozdanie do wiadomości. - 
P. Błachowski powiadamia komitet, że P. poseł 

Długosz w porozumieniu z p. szefem sekcyi Hoh- 
manem, za jego pośrednictwem zwraca się do ko- 
mitetu, by tenże delegował kilku członków do ankiety, 
która się zbierze w ministerstwie robót publicznych 
dnia 10 bm. celem naradzenia się nad dalszą .akcyą 
w sprawie odwodnienia Tustanowic. Przy tej sposo- 
bności wyraża p. Błachowski zdanie, że byłoby bar- 
dzo pożądanem by do tej ankiety uprosić p. Fabiań- 
skiego. NAK 

P. Przewodniczący wita z radością projekt 
p. Hohmana, a ponieważ na ostatniem posiedzeniu 
objawiono dwa wprost przeciwne zdania, gdyż 
p. Fabiański był za odwadnianiem, a p. Naczelnik 
Mokry za zamykaniem wody o ile to się da, i wier- 
ceniem w głąb, a nawet zapytywał komitet o zapatry- 
wanie pod tym względem, przeto p. Przewodniczący 
otwiera w tej sprawie dyskusyę, prosi komitet o 
objawienie swego zdania, i jest przekonany, że z dy- 
skusyi wyłoni się substrat z którym będzie można 
na ankiecie wystąpić. i 

P. Longchamps jest przeciwny tłokowaniu, które 
nie tylko nie pomaga, ale nawet szkodzi, jako przy- 
kład podaje szyb Kujawy. Nadto podnosi, że tłoko- 
wanie nie prowadzi do celu, naraża na olbrzymie 
koszta, gdyż dotychczas gdyby się dokładnie obliczyć, 
kosztowało z pewnością około miliona koron, w obec 
tego znajduje, że stanowisko zajęte przez Urząd gór- 
niczy i wyrażone przez p. Naczelnika Mokrego na 
ostatniem posiedzeniu jest zupełnie uzasadnione, i sta- 
wia wniosek : | 

Udzielić pozwolenia na pogłębianie szybów 
wszystkim tym Firmom, które chcą dalej wiercić, pod 
warunkiem, że zamkną wodę w odpowiednim pokła- 
dzie pod ścisłą kontrolą Urzędu górniczego. 

P. Chłapowski konstatuje, że w łonie komitetu 
są dwie partye, jedna za, druga przeciw dalszemu 
wierceniu, jest zdania, że skoro raz zrobiono wyjątek 
dla Napoleona, i pozwolońo mu dalej wiercić, nie 
ma powodu zaprzeczać tego prawa innym kopalniom, 
i dlatego przychyla się do wniosku p. Longchamps. 

P. Brugger jakkolwiek początkowo był za tło- 
kowaniem i tłokował bardzo intenzywnie, to teraz 
po rezultatach musi zmienić zdanie, twierdzi nawet, 
że tłokowanie zaszkodziło i cytuje przykłady, że wo- 
da o ile nie jest ściągana tłokiem, nie podchodzi do 
góry, i wyraża przekonanie, że Tadeusz-Alfa, Napo- 
leon i Annen przez tłokowanie zawodniły inne otwo- 
ry świdrowe, bo podniosły poziom wody, która potem 
poprzecznemi szczelinami rozlewała się dalej. 

Chodzi o danie możności dostania się do ropy, 
należy zatem tym, którzy mają odpowiednią dymen- 
zyę i chcą zamykać wodę, pozwolić na dalsze wier- 
cenie pod warunkiem zamknięcia wody, innym zaś 
zostawić wolną rękę. 

kolbt stindig. Im Oktober wurden 22 Zisternen an 
Rohól produziert. 

Jawa. Es wurde Oel mit einer Verunreinigung | 
von ungefihr 500/, gekolbt. Mit dem 31/10 wurde 
die Arbeit infolge eines Arbeiterstreikes, eingestellt. 

Kissmet u. Hadwiga sind eingestellt. 
Kujawy kolbt standig ca. 4 Zisternen taglich. 

Die Verunreinigung betragt 109. 
Władysław |. Bohrlochtiefe 1409 m. Der 

Piropfen wurde 67 m. aufgebohrt, wonach man eine 
-4(0/, verunreinigte Fliissigkeit erhielt. 

Dembowski. Bohrlochtiefe 1315 m. Man 
kolbt stdndig. Die Verunreinigung schwankt zwischen 
2 u. 60/,, Es werden: ca. 4 Zisternen tdglich pro- 
duziert.. Nach Verstopfung des Bohrgrundes im 
Schachte Władysław I. wurde eine geringe Verun- 
reinigung konstatiert. 

Mina. Bohrlochtiefe 1410 m. Im Bohrloche 
befindet sich zirka 40. m. Wasser. Wird gebohrt. 

Abbazia. Bohrlochtiefe 1318 m. Es finden 
Oelausbriiche statt und wird von Zeit zu Zeit der 
Kolben eingelassen. Tiglich wird 3-5 Zisternen Rohól 
produziert. Verunreinigung 12—15'/. 

Kalifornia 1. Am 5/10 erbohrte man wiede- 
rum Rohól und betrug die Produktion ungefahr | 
Zisterne tiglich. Es wurde weiter gebohrt und erhielt 
man am 23/10 die ersten Emulsionsausbriiche. Am 
26/10 kolbte man die Emulsion, woraui man das 
Bohren wieder aufnahm. 

Wihrend des Bohrens 28/10 erhielt man kleine 
Oelausbriiche. Mit dem 29/10 hórten die Rohólausbri- 
che auf, wobei die Gase vollstindig verschwanden. 
Nach mehrmaligem Einlassen des Kolbens am 30/10 
fórderte dieser anfangs reines Rohól, spater hinge- 
gen Emulsion. Nach dem Sinken der Fliissigkeits- 
siule stellten sich die Gase wieder ein. Gegenwartig 
wird ohne zu kolben, weiter gebohrt; die Ausbriiche 
wie auch die Gase verschwanden. 

Die Tiefe des Bohrloches betrigt 1298 m. 
Wygoda. Bohrlochtiefe 1354 m. Schon vor: 

Monaten zeigte sich eine Verunreinigung des Rohóls 
anfangs mit 80/,, in weiterer Folge jedoch stieg die- 
selbe betrigt bis zu 400/,-500/,. Die tagliche Rohól- 
produktion betragt */.-*/, Zisternen. Es wird unun- 
terbrochen gekolbt. 

Geriichte betrefis Verwasserung der (irube 
Henryk zeigen sich als ydnzlich unbegriindet und es 
wurde mittels Lóffels auf beiden Schdchten konsta- 
tiertt dass am Bohrgrunde dieser Schdchte kein 
Wasser vorhanden ist. 

Das Komitee nimmt diese Berichte zur Kenntnis. 
Herr Błachowski teilt dem Komitee mit, dass 

H. Abgeordneter Długosz im Einvernehmen mit dem 
H. Sektionschef Hohmann, durch seine Vermittlung 
dem Komitee den Vorschlag macht, es mógen einige 
Mitglieder zur Enquete delegiert werden, die am 
10. d. M. behufs Beratung iiber die weiteren Aktio- 
nen in Bezug auf Entwasserung von Tustanowice, 
im Ministerium fiir Offentliche Arbeiten statifinden 
wird. 

Bei dieser Gelegenheit macht H. Blachowski 
dem Komitee den Vorschlag H. Fabianski um Teil- 

nahme an dieser Enquete zu ersuchen, da dies sehr 
wiinschenswert sei. 

H. Vorsitzender begriisst das Projekt des H. 
Hohmann mit Freude und nachdem bei der letzten 
Sitzung zwei fast ginzlich entgegengesetzte Vorschld- 
ge gemacht worden sind, da H. Fabiański tiir die 
Entwdsserung stimmte, wogegen wiederum H. Vor- | 
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P. Dembowski wskazuje na wielkie koszta tło- 
kowania, znajduje, że warto by zająć się zbadaniem 
obliczenia tych kosztów, jest za zamykaniem wody 
poniżej 1300 metrów po przejściu piaskowców wa- 
piennych, a następnie za dalszem wierceniem 
iw ogóle pozostawieniem każdemu wolnej ręki. 

P. Russocki podnosi, że komitet i komisya wy- 
konawcza, zawiązały się na to by stworzyć akcyę 
ratunkową. Tłokowano, a jakkolwiek wynik tłoko- 
wania jest względny, innego środka nie ma, i po za 
ttokowaniem nie wymyśliliśmy nic innego. W zamy- 
kanie poniżej 1300 metrów nie wierzy, a w obec 
licznych głosów za pozostawieniem każdemu zupełnej 
swobody działania, jest za tem by i komitet i komi- 
syę rozwiązać, bo one nie mają w takim razie Żża- 
dnego celu. 

P. Setkowicz przedstawia teoretycznie trudności 
zamykania wody poniżej 1300 metrów, ze względu 
na ciśnienie słupa wody po za rurami, i przestrzega 
przed zgnieceniem rur i puszczeniem wody w niższe 
horyzonty. 

P. Brugger polemizuje z zapatrywaniem p. Set- 
kowicza. 

P. Błachowski popiera zapatrywania p. Bruggera 
co do tłokowania znajduje, że projekta p. Fabiańskiego 
wyrażone na ostatniem posiedzeniu są materyalnie 
i technicznie nie do przeprowadzenia, jest za pozo- 
stawieniem każdemu wolnej ręki, sądzi jednak że na 
razie nie ma żadnego powodu rozwiązywać komitetu. 

P. Dunka podziela zdanie, że tłokowaniem przy- 
ciągnęło się wodę, jest za tem żeby pozwolić po- 
głębiać otwory tym, którzy to chcą a mogą robić, 
byle wodę zamknęli, i właśnie z tego względu uznaje 
konieczność utrzymania tak komitetu jak komisyi na 
to, by mieć i kontrolę i ewidencyę zamykania tej wody. 

_P. Przewodniczący zabierając głos zauważa, iż 
nie można słusznie mówić, jakoby tłokowanie w ogóle 
nie odniosło skutku, a można tylko stwierdzić, że 
ttokowanie takie, jakie myśmy wykonywali nie było 
skuteczne, wiadomo bowiem wszystkim i nie trzeba 
tego chyba udowadniać, że tłokowanie nie było na 
całej linii intenzywne. 

Mówiono o milionie, który miało tłokowanie 
kosztować. To stanowczo za wielka suma której 
nie możnaby w danym razie stwierdzić, choćby jed- 
nak nawet tłokowanie i tyle kosztować miało, to 
obliczcie Panowie ile milionów straty było przez to, 
że woda zalała najżywotniejsze kopalnie jak Premier, 
Józef i inne. 

Brak jednolitości w wykonaniu naszych uchwał 
cechuje całą naszą akcyę. Jeżeli mamy pozostawić 
każdemu wolną rękę, to na co komitetu, na co 
komisyi na co wybierać delegatów "na ankietę ? 
Zostawmy wszystko władzom i rozwiążmy się. 

stand fiir das so weit als mógliche Absperren des 
Wassers und das weitere Bohren in Vorschlag brachte, 
wobei er das Komitee um seine Ansicht diesbeziiglich 
befragte. 

Demzufolge eróffnet der Vorsitzende eine Dis- 
kussion, bittet das Komitee um seine Ansichten und 
ist iilberzeugt, dass bei der Diskussion eine Grund- 
lage geschałfen, welche uns in die Lage versetzen 
wird, bei einer Enquete Tatsachliches vorbringen zu 
kónnen. | 

H. Longchamps ist gegen das Kolben, denn 
nicht nur dass dies eine unniitze Arbeit verursacht, 
ist es sogar schadlich. Als Beispiel fiihrt er den 
Schacht Kujawy an. Im weiteren Verlaufe fiihrt er 
an, dass man durch das Kolben zu keinem Endre- 
sultate gelangen kann, wobei es aber grosse Kosten 
verursacht, denn bei genauer Berechnung belauten 
sich die Arbeitskosten auf rund eine Million Kronen. 

Demzufolge ist, seiner Ansicht nach, der Stand- 
punkt des Bergamtes und was vom H. Vorstand 
Mokiy wahrend der letzten Sitzung vorgebracht wur- 
de, vollkommen begriindet und stellt folgenden 
Antrag: Die Bewilligung zum Abteufen der Schachte 
nur denjenigen Firmen zu erteilen, welche SIC Ve 
pilichten, das Wasser in entsprechenden Lagerungen 
und unter genauer Kontrolle der Bergbehórde abzu- 
sperren. H. Chłapowski konstatiert, dass das Komitee 
zweien Ansichten huldigt u. zw. die eine Partei ist 
fiir die andere gegen das weitere Bohren und ist 
der Meinung, dass, nachdem „Napoleon* die Erlaub- 
nis zum Abteufen erhielt, wohl kein Grund vorhan- 
den wire, dies den andęren Gruben zu verbieten, 
weshalb er sich auch dem Vorschlage des H. Long- 
champs anschliesst. 

Obzwar H. Brugger urspriinglich fiir das Kolben 
war und auch (sehr) intensiv gekolbt hat, muss er 
doch, infolge der erhaltenen Resultate seine An- 
schauung dndern. In weiterer Folge behauptet H. 
Brugger, dass das Kolben sogar schddlich ist und 
zitiert Beispiele, welche beweisen, dass das Wasser, 
falls es nicht mit dem Kolben geschópit wird —- 
nicht hóher steigt und ist iiberzeugt, dass Tadeusz- 
Alfa, Napoleon, und Annen, durch das Kolben an- 
dere Bohrlócher verwissert haben, indem sie das 
Wasserniveau erhóhten und sich das Wasser durch 
die Spalten verbreitete. | 

Es handelt sich nun darum, das Erbohren von 
Oel zu ermóglichen und es ware angezeigt denjeni- 
gen, die eine entsprechende Róhren-Dimension auf- 
weisen und das Wasser absperren wollen, die Er- 
laubnis zum Abteufen unter der Bedingung, dass 
sie das Wasser absperren werden, zu erteilen, den 
anderen hingegen freie Hand in ihrem Handeln zu 
lassen. 

H. Dembowski weist auf die grossen Kosten 
des Kolbens hin und bemerki, dass es angezeigt 
wire die Berechnung derselben zu priifen. Ferner 
ist auch er der Meinung, dass nach Durchbohrung 
des Kalksandsteines, das Wasser unter 1300 m. ab- 
zusperren ist, er stimmt auch fiir das weitere Boh- 
ren und im allgemeinen fiir das Uberlassen der 
Arbeit einem jeden, nach eigenem Gutdiinken. 

Herr Russocki bemerkt, dass das Komitee wie 
auch die Exekutivkommission sich zu dem Zwecke 
gebildet habe, um eben eine Rettungsaktion ins Le- 
ben zu rufen. Es wurde gekolbt und wenn auch der 
Zweck des Kolbens relativ ist, so gibt es doch kein 
anderes Mittel und wir haben bis nun ausser dem 
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Komitet przystępuje do głosowania nad wnio- 
skiem p. Longchamps. Ośmiu członków komitetu 
głosuje za nim, wniosek zatem został uchwalony. 
P. Russocki wstrzymuje się od głosowania, a Prze- 
wodniczący p. Meszaros zakłada votum separatum 
przeciw tej uchwale a to z tego powodu, że podzie- 
la zapatrywania p. Fabiańskiego i jest zdania, że nad 
niem nie należało przechodzić do porządku dzien- 
nego, jak to zrobił komitet, i prosi o umieszczenie 
tego w protokole. 

P. Dembowski wnosi, by jednak wybrać depu- 
tacyę na ankietę, i prosi o przerwę 10 minut dla 
naradzenia się nad wyborem delegatów. 

Uchwalono i posiedzenie na 10 minut przerwano. 
Po ponownem otwarciu posiedzenia, komitet 

wybiera do deputacyi: pp. Bruggera, Chłapowskiego, 
Longchamps, Meszarosa i Mikuckiego, dalej na wnio- 
sek p. Bruggera uchwala wysłać do pp. posłów 
Długosza i Zarańskiego telegramy z prośbą, by spo- 
wodowali w Ministerstwie robót publicznych powo- 
łanie do ankiety z urzędu p. Naczelnika Mokrego, 
który będzie mógł dać nader cenne wyjaśnienia, na 
wniosek zaś p. Lenieckiego uchwala uprosić p. Fa- 
biańskiego by zechciał wziąć udział w deputacyi. 

P. Longchamps zwraca uwagę na Popiele, 
i podaje dane w jakich tam w swojej kopalni za- 
mykał wodę. 

P. Setkowicz porusza myśl otworzenia w Bo- 
rysławiu stacyi geologicznej, choćby ze względu na 
Popiele, na co mu odpowiada p. Przewodniczący, że 
tem zajęła się już Izba pracodawców i jest wszelka 
nadzieja wprowadzenia stacyi w życie. 

W dalszym ciągu p. Przedwodniczący w spra- 
wie gospodarczej powiadamia komitet, że w miejsce 
p. Włodarczyka, a następnie p. Żubra został zaanga- 
żowany p. inżynier Setkowicz pod tymi samymi 
warunkami jakie miał p. Włodarczyk, co komitet 
przyjmuje do wiadomości. Wreszcie p. Przewodniczący 
podnosi, że wprawdzie komitet nie ma obecnie go- 
tówki w kasie, ale jest 716 koron. złożonych dla 
komitetu w Urzędzie górniczym, nadto są zaległości 
u firm, które trzeba będzie ściągać, i ma nadzieję, 
że kwoty te wystarczą na bieżące wydatki a po 
powrocie deputacyi z Wiednia zapadnie uchwała co 
do dalszej egzystencyi lub też rozwiązania komitetu. 

Na tem o godzinie w pół do siódmej wieczór 
posiedzenie ukończono i protokół zamknięto. 

Kolben nichts anderes hervorgebracht. An eine Wasser- 
ąabsperrung unter 1300 m. glaubt er nicht und in 
Betracht der vielen Stimimen, welche das Handeln 
nach eigenem Gutdiinken bevorzugen, wdre die Auf- 
lósung des Komitees und der Exekutivkommission 
angezeigt, da das weitere Bestehen derselben in die- 
sem Falle keinen Zweck mehr hiaitte. 

H. Setkowicz fiihrt theoretisch die Schwierig- 
keiten der Wasserabsperrung unter 1300 m. an; mit 
Riicksicht auf den starken Druck der Wassersaule, 
ausserhalb der Róhren warnt er hiebei vor dem Zu- 
sammendriicken der Róhren und dem Einlassen des 
Wassers in tiefere Horizonte. 

H. Brugger polemisiert mit der Anschauung des 
H. Setkowicz. | 

H. Błachowski unterstiitzt die Ansicht des H. 
Brugger, das Kolben betreffend, und findet, dass die 
vom H. Fabiański in der letzten Sitzung vorgebrach- 
ten Projekte materiell und technisch nicht durchfiihr- 
bar sind, stimmt dann dafiir einem jeden, freie Hand 
zu lassen meint aber, dass dies Alles noch keine 
Ursache sei, um das Komitee vorldufig aufzulósen. 

H. Dunka bshauptet, dass durch das Kolben 
das Wasser herangezogen wurde, und ist mit dem 
Abteufen der Bohrlócher einverstanden, nur muss 
hiebei das Wasser abgesperrt werden und findet es 
nicht fiir nótig das Komitee und die Kommission 
aufzulósen, da eben diese gegenwartig die Kontrolle 
und Evidenz iiber die Wasserabsperrung fiihren sollen. 

Der H. Vorsitzende nun das Wort iibernehmend 
bemerkt, dass die Behauptung, dass das Kolben re- 
sultatlos wdre, unbegriindet sei, da man zugeben 
muss, dass das von uns angewandte Kolben des- 
wegei1 ohne Folgen blieb, weil es nicht auf der 
ganzen Linie intensiv betrieben wurde. Geriichte, wie 
das Kolben koste eine Million Kronen, kónnen nicht 
bestatigt werden, und wenn dies auch der Fall wa- 
re, so wollen sich die Herren bloss vor Augen halten 
wie viele Millionen dadurch bis nun verloren gegan- 
gen sind, davon kónnen wir uns, an den verwdsser- 
ten Gruben wie Premier — Josef u. a. iiberzeugen. 
Der Mangel an Einigkeit in unseren Beschliissen, kenn- 
zeichnet unsere ganze Aktion, denn liessen wir einem 
jeden den freien Willen in seinem Tun, wozu wdre 
dann, die Kommission nótig, wozu das Komitee, wo- 
zu die Wahl der Delegierten zur Enquete? Uberlas- 
sen wir dies einfach den Behórden und lósen wir 
unsere Vereinigung auf. 

Das Komitee iibergeht sodann, zur Abstimmung 
des Antrages des H. Longchamps, und nachdem 8 
Mitglieder diesem beistimmten, wurde derselbe an- 
genommen. 

H. Russocki stimmt nicht mit. Der Vorsitzende 
Meszaros erhebt ein votum separatum wider diesen 
Beschluss, da er die Ansicht des H. Fabiański teilt 
und der Meinung ist, dass das Ubergehen zur Ta- 
gesordnung, wie es das Komitee tat, unzuladssig ist 
und bittet, dies im Protokolle ersichtlich zu machen. 

H. Dembowski schligt doch die Wahl der De- 
putierten fiir die Enquete vor, und bittet, um sich 
iiber die Wahl der Delegierten zu beraten, um eine 
Unterbrechung von 10 Minuten. 

Dies wurde akzeptiert und die Sitzung auf 10 Mi- 
nuten unterbrochen. 

Nach Wiedereróffnung der Sitzung, wahlt das 
Komitee die Herren: Brugger, Chłapowski, Long- 
champs, Meszaros u. Mikucki als Deputierte, weiters 
wird aut Vorschlag des H. Brugger der Beschluss 
gefasst an die H. H. Abgeordneten Długosz und 
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Zarański ein Telegramm mit der Bitte abzusenden, 
die Einberufung des H. Vorstandes der Bergbehórde 
Mokry, zur Enquete beim Ministerium fir offentliche 
Arbeiten bewirken zu wollen, nachdem derselbe wich- 
tige, zur Autfkldrung notwendige Daten geben kónne. 
Zugleich wurde der Vorschlag des H. Leniecki, bei 
H. Fabiański bittlich zu werden, er móge an der 
Deputation teilnehmen, akzeptiert. 

H. Longchamps lenkt die Aufmerksamkeit des 
Komitees auf Popiele und gibt die Art der Wasser- 
absperrung auf seiner Grube bekannt. 

H. Setkowicz schldigt vor, in Borysław eine 
geologische Station zu errichten, wenn auch nur 
popiele wegen, worauf ihm der H. Vorsitzende zur 
Antwort gab, dass sich damit bereits die Arbeits- 
kammer befasst und wir somit hoffen kónnen, dass 
eine solche Station demnichst ins Leben gerufen 
werden. 

Im weiteren Verlaufe setzt der H. Vorsitzende 
das Komitee in Kenntnis, dass an Stelle der Herren 
Włodarczyk und Żubr, Herr Ingenieur Setkowicz 
unter denselben Bedingungen wie H. Włodarczyk 
engagiert worden ist, wovon das Komitee Notiz nahm. 

Endlich bemerkt der H. Vorsitzende dass das 
Komitee iiber Baargelder nicht verfiigt, im Bergamte 
sind jedoch 716 K. fiir das Komitee hinterlegt, aus- 
serdem sind bei einigen Firmen noch Betrige aus- 
standig, die nun eingezogen werden miissen, wobei 
er hofit, dass mit diesem Gelde die laufenden Aus- 
lagen gedeckt werden kónnen. Was das Auflósen 
des Komitees anbelangt, wird nach der Riickkekr der 
Deputation von Wien, die entsprechende Entschei- 
dung gefallt. 

Um 6:30 abends wurde die Sitzung beendet 
und das Protokoll geschlossen. 

MOTORY GAZOWE JAKO POPĘD DLA 
KOMPRESORÓW GAZOWYCH, NAPISAŁ 

INŻ. M. WIELEŻYŃSKI. 
W niektórych instalacyach do tłoczenia gazów 

w Borysławiu używane są do popędu kompresorów 
motory gazowe jako najtańsze źródło siły. Władze 
górnicze przy koncesyonowaniu takich zakładów 
żądają aby ze względu na niebezpieczeństwo eksplo- 
zyi motory gazowe były oddzielone od lokalu, w któ- 
rym mieszczą się kompresory gazowe zapomocą 
ściany ogniotrwałej, zaś przeniesienie siły nastąpiło 
za pomocą wału, uszczelnionego w ścianie dławi- 
kami. Będąc wzywany jako znawca w takich spra- 

GASMOTORE ALS TRIEBKRAFT FUR 
GASKOMPRESSOREN, VON ING. 

M. WIELEŻYŃSKI. 

In einigen Instalationen, die sich mit dem Ab- 
driicken der (iase in Boryslaw befassen, sind die 
Giasmotore, nachdem dies die billigste Kraftquelle 
ist, als Triebkralt fiir die Kompressoren gebrauchlich. 
Bei Erteilung einer Konzession an drei Anstalten 
verlangen die Bergehórden, das die Gasmotore we- 
gen ihrer Explosionsgefdhrlichkeit von jenen Lokalen, 
in denen sich GGiaskompressoren befinden, durch eine 
feuerfeste Wand getrennt sein miissen, die Kraft- 
iibertragung jedoch mittels eines in der Wand der 
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wach sam wydawałem w tym kierunku orzeczenia, 
wychodząc z założenia, że szczelność kompresorów 
nie jest nigdy tak dokładna, żeby można w tym 
samym lokalu umieszczać motor wybuchowy. 

„ W obec jednak wyniku przeprowadzenia ba- 
dania iłości gazów, które ogłosiłem w Nrze. 10. Ropy, 
gdzie jedynie przy dmuchawkach Root'a skonstato- 
wano większe ilości gazów w lokalu, możnaby Śmia- 
io umieszczać motory gazowe wprost w tym samym 

Stopfbiichse gedichteten Ringes geschehen solle. Ich 
intervenierte Ofter als Sachverstandiger bei solchen 
Arbeiten, wobei ich die Behauptung aufstellte, dass 
die Kompressoren durchaus nicht so luftdicht abge- 
sperrt sind, uim im selben Lokale einen Explosions- 
motor aufstellen zu kónnen. 

Riicksichtlich des Resultates das ich nach durch- 
gefiihrter Untersuchung der Gasmenge erhielt, und 
woriiber ich in Nr. 10 der „Ropa* bereits Mitteilung 



lokalu z kompresorami albo, co byłoby może na|- 
praktyczniejszc, łączyć kompresory wprost z moto- 
rami gazowemi. 

Tego rodzaju urządzenia są praktykowane często 
w Ameryce i w Niemczech przy urządzeniach do 
tłoczenia gazów naturalnych aibo też sztucznych. 

Na dowód podaję fotografię urządzenia amery- 
kańskiego do tłoczenia gazu pod ciśnieniem 1.4 
atm., w którym motor gazowy jest wprost łączony 
z turbiną gazową. 

Także w sprawozdaniu Berlin - Anhaltische 
Maschinenbau A. G. o rurociągach gazowych pod 
większem ciśnieniem znajdujemy w instalacyi w Dil- 
ferdingen i w Budapeszcie motory gazowe ustawione 
wprost w lokalu kompresorów. 

Rozstrzygnięcie tej sprawy zależeć będzie głów- 
nie od wykonania kompresorów, i od otrzymania 
ich w należytym stanie. Gdyby w tym kierunku 
istniała pewność wówczas nie powinno się stawiać 
trudności w ustawianiu motorów gazowych w tym 
saimym lokalu, albo nawet przy bezprośredniem łą- 
czeniu ich z kompresorami. 

——nnnnn, 

ZAWODNIENIE TERENÓW NAFTOWYCH 
W TUSTANOWICACH. NAPISAŁ TAJNY 
RADCA GÓRNICZY PROF. DR. FRANCISZEK 

BEYSCHLAG Z BERLINA. 
W numerze 3. siódmego rocznika „Petroleum* 

znajdujemy ciekawy artykuł słynnego niemieckiego 
geologa prof. Dr. Beyschlaga z Berlina, który ze 
względu na blisko nas obchodzący temat poniżej 
przytaczamy : 

Jakkolwiek nie wątpię, iż jest rzeczą niewąt- 
pliwie dosyć śmiałą, po krótkim zaledwie pobycie 
w zawodnionych szybach Tustanowic wydawać wy- 
rok'o tem całem zjawisku, — to nie mniej mam 
nadzieję, w uwagach moich przytoczyć wskazówki, 
które mogą wyjść tylko na korzyść tam tajnego, sil- 
nie zagrożonego naitowego przemysłu. 

Pierwsze początki zawodnienia zauważono 
z końcem ubiegłego roku; w początkach r. 1911 
stało się one, bardzo wybitnem i przybrały wkrótce 
cechy tak groźnego - niebezpieczeństwa, że w obec 
niego właściciele szybów musieli się chwycić środ- 
ków ochronnych. Utworzył się przeto „komitet wo- 
dny*, składający się z właścicieli kopalń, inżynierów 
i zastępców władz górniczych, a mający na celu 
zbadanie natury i pochodzenia wody oraz wynalezie- 
nie środków zaradczych i zapobiegających.*) 

Początkowo zjawisko to zaznaczyło się w ten 
sposób, iż cały szereg szybów położonych po pra- 
wej stronie potoku Łoszeni między Tustanowicami 
a Truskawcem wykazywać począł silny przypływ 
wody jak n. p. szyby: „Bawarya*, „Gertrtuda*, „Ta- 
deusz*, „Galicya*, „Karpaty* Nr. VII, „Jan Kanty* 
Nr. VIII; „Felicyan* Nr. I. i IL. i t. d. Wkrótce potem 
zawodnienie przerzuciło się na lewy brzeg strumienia 

*) Protokoły obrad tego komitetu zamieszczo- 
ne są w Nr. 1—13 I. Rocznika dwutygodnika „Ropa* 
a stanowią one cenny materyał do osądzenia tego 
zjawiska. 
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machte, dass einzig in den Root'schen Blasróhren 
ein grósseres Gasquantum konstatiert wurde, kónnte 
man die Gasmotore in demselben Lokale, wie die 
Kompressoren unterbringen oder, was noch prak- 
tischer wire, die Kompressoren direkt mit den Gas- 
motoren zu verbinden. Derartige Einrichtungen sind 
in Amerika und Deutschland zum Abdriicken der 
natiirlichen, sowie kiinstlichen Gase hdufig im (e- 
brauch. Als Beweis dessen bringe ich eine Plhoto- 
oraphie, die eine amerikanische Einrichtung zum 
Driicken vorstellt, wo bei einem Drucke von 1.4 Atm. 
die Gasmotore mit den Gasturbinen direkt verbun- 
den sind. 

Auch dem Berichte der „Berlin - Anhaltischen 
Maschinenbau A. G.* nach, wo von Gasleitungen 
fiir grósseren Druck die Rede ist, sind die Gasmotore 
im Kompressorraume in den Instalationen zu Difier- 
dingen und Budapest aufgestellt. 

Die Entscheidung in dieser Angelegenheit hdngt 
hauptsichlich von der Ausfiihrung und dem entspre- 
chenden Zustande der Kompressoren ab. Wiirde in 
dieser Richtung Gewissheit herrschen, so wadre eS 
nicht angezeigt, wegen Aufstellens von Gasmotoren 
im selben Lokale oder sogar der direkten Verbindung 
der beiden mit den Kompressoren, Schwierigkeiten 
zu machen. 

DIE VERWASSERUNG DES OELGEBIETES 
VON TUSTANOWICE. VON GEH. BERGRAT 
PROF. DR. FRANZ BEYSCHLAG, BERLIN. 

In Nr. 3. des VII. Jahrganges der Halbmonat- 
schrift, „Petroleum* finden wir folgenden Artikel, des 
beriihmten deutsch. Geologen Prof. Dr. Franz 
Beyschlag — Berlin: 

Wenn ich mir auch bewusst bin, dass es ge- 
wagt ist, nach einem nur fliichtigen Besuch der von 
dem Wassercinbruch betroffenen Schachte in Tusta- 
nowice ein Urteil iiber das ganze Phdnomen abzu- 
geben, so hofie ich doch, durch die nachfolgenden 
Betrachtungen Anregungen geben zu kónnen, die 
zum Besten der bedrohten dortigen Erdólindustrie 
dienen. Der Beginn der Verwadsserung reicht bis in 
den Schluss des vergangenen Jahres zuriick, wurde 
mit Beginn des Jahres 1911 intensiver und gewann 
dann bald das Ansehen einer dringenden (Gefahr, 
der gegeniiber die betroffenen Besitzer Abwehrmass- 
regeln fiir angezeigt hielten. Es bildete sich infolge 
dessen ein „Wasserkomitee*, das sich aus Besitzern, 
Ingenieuren und Vertretern der Bergbehórde zusam- 
mensetzte, mit der Auigabe: Natur und Herkunit des 
Wassers zu ermitteln, sowie die erforderlichen 
Schutz- und Abwehrmassregeln zu beraten.*) 

Historisch voilzog sich der Vorgang So, dass 
zuniichst die auf der rechten Seite des Loszeni-Baches 
zwischen Tustanowice und Truskawiec gelegenen 
Schichte, z. B. „Bavaria*, „Gertrude*, „Tadhdus*, 
„Galicia*, „Karpathen 7*, „Jan Kanty 8*, „Felician I 
und 2% etc., einen starken Wasserzugang erkennen 
liessen. Bald griff die Verwasserung auch auf das 
linke Ufer des Baches iiber und erreichte die nahe 

*) Die Verhandlungen dieses Komitees sind in 
der Zeitschrift „Ropa”, Jahrgang I, Nr. 1—13, nieder- 
gelegt; sie bilden ein wertvolles Material zur Beur- 
teilung der Erscheinung. 
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i dosięgło blisko położone szyby: „Napoleon*, 
„Annen*, i t. d. później zaś „Tchuschimę*, „ Trysta- 
na*, „Jawę”, „Kissmet*, „Złotkę* i inne. Obecnie 
sięga zawodnienie aż prawie po strumień Ponerlanka. 

Wystąpienie zawodnienia zaznaczyło się wkrótce 
wielkim spadkiem produkcyi, który to spadek tej 
ogólnej produkcyi Borysławia i Tustanowic w na- 
stępujący sposób się przedstawia: 
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cyi skutkiem zawodnienia, jeżeli zliczy się produk- 
cyę samych tylko, po lewym brzegu Łoszeni poło- 
żonych szybów. Tutaj spadła produkcya 11 szybów 
od lutego 1911 r. do sierpnia tegoż roku z 3704 
cystern na 224 cystern. 

Mamy tu do czynienia z niebezpieczeństwem 
bardzo groźnem dla tamtejszego przemysłu naftowe- 
go i dla tego też w pierwszej linii należy sobie zdać 
jasno sprawę z pochodzenia wody. 

Początkowo przypuszczano, iż niedostateczne 
zamknięcie popędowych wód sztucznych stanowiło 
przyczynę zawodnienia. Jednakże badania w tym 
kierunku przeprowadzone wykazały, iż przypuszcze - 
nie to jest błędnem. Woda występuje od samego 
początku jako, prawie nasycona solanka i zachowuje 
wszędzie jednaki stopień nasycenia. Obok tego wy- 
stępuje jednakże uznana dotychczas w Tustanowi- 
cach emulsya wody i ropy, która przedstawia się 
jako tak ścisłe połączenie ropy z wodą, iż ta prze- 
ważnie nie oddziela się nawet przy długiem staniu. 
Należało przeto zapytać, czy woda ta nie pochodzi 
przypadkiem ze spodu i czy nie należy szukać jej 
początków w roponośnych pokładach dobrotowskich 
piaskowców. 

jest rzeczą jasną, iż równomierny stopień na- 
sycenia solą wskazuje na daleką podziemną drogę, 
jaką woda przebywa, tak iż przepływając pokłady 
zabiera ze sobą ich zawartość soli. 

Nie mniej i występowanie emulsyj, szczególniej 
w szybach mających obfite wybuchy gazu wskazuje 
na wymywanie pod silnem ciśnieniem przestrzeni 
opróżnionych z ropy. 

Celem zupełnie pewnego postępowania zabito 
iłem kilku zawodnionych szybów od spodu stopnio- 
wo aż do roponośnych pokładów. Skutkiem tego 
otrzymano tymczasowe zamknięcie wody. Gdy jed- 
nakże ił rozmiękł a przez tłokowanie wody został 
wypłukany, przypływ wody pojawił się znowu w nie- 
zmienionej ilości. 

Na mocy wszystkich obserwacyi o stanie wody 
i rozdziale ciśnienia przyjąć należy, iż woda przyszła 
ze wschodu i dąży na zachód. A można to sobie 
tylko w ten sposób wyobrazić, że wedle biegu po- 
rowatych pokładów roponośnych — woda, którą 
w wielkiem półkolu zamyka wszystkie pokłady ropo- 
nosne, wdziera się obecnie w miejsce ropy w opró- 

dem Tale gelegenen Schdchte „Napoleon*, „Annen* 
etc. spdter auch „Tschuschima*, „Tristan*, „Java*, 
„Kissmet*, „Złotka” etc. Gegenwartig reicht die Ver- 
wadsserung bereits bis in die Nihe des Ponerlanka- 
Bachs. 

Die Wirkungen dieses Wasserzugangs machten 
sich durch ein starkes Abnehmen der Oelproduktion 
geltend, sodass die Gesamtproduktion von Tustano- 
wice und Borysław in folgender Weise zuriickging: 
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Noch klarer kommt der Einfluss der Verwiisse- 
rung aui die Produktion zum Ausdruck, wenn man 
lediglich die auf der linken Seite des Loszeni-Bachs 
gelegenen Schachte fiir sich betrachtet. Hier ficl die 
Produktion von zusammen 11 Schichten vom Fe- 
bruar 1911 bis zum August desselben Jahres von 
3704 auf 224 Zisternen. 

Wir haben es also mit einer ernsthaften Be- 
drohung der dortigen Erdólindustrie zu tun, uńd es 
gilt in erster Linie, iiber die Herkunft des Wassers 
Klarheit zu erlangen. 

Zunichst wurde vermutet, dass ungeniigende 
Absperrung der obertlichlichen Schotterwasser die 
Ursache der Verwadsserung der Schdchte bilde. Die 
darauthin angestellten Ermittelungen haben diese 
Annahme jedoch alsirrig ćrwiesen. Das zusickernde 
Wasser zeigte sich von vórnherein als nahezu ge- 
sattigte Sole und behielt seinen Konzentrationsgrad 
iiberall gleichmdssig bei. Daneben trat vielfach eine 
eigentiimliche, bis dahin in Tustanowice unbekannte 
Emulsion von Wasser und Oel auf, eine innige Ver- 
mengung beider Stoffe, aus der sich das Oel auch 
nach lingerem Stehen nicht mehr abscheidet. Man 
musste sich daher fragen, ob das Wasser nicht viel- 
mehr von unten kime, und erórtert gegenwartig die 
Móglichkeit seiner Herkunft aus den ó6lfiihrenden 
Schichten der Dobrotower Sandsteine. 

Es ist klar, dass der gleichmassige Sattigungs- 
grad mit Salz auf einen weiten unterirdischen Weg 
des Wassers hindeutet, derart, dass es, lingere Zeit 
die Schichten durchfliessend, den Salzgehalt in sich 
aufnimmt. 

Auch die Erscheinung der Emulsion, die be- 
sonders bei den Schdchten auftrittt in denen noch 
lebhaite Gasausstrómungen stattfinden, deutet auf cin 
Auswaschen der von Oel entleerten Porenriume 
unter starkem Druck. 

Um sicher zu gehen, verfiillte man einige der 
verwasserten Sehdchten von unten her allmahlich 
bis zur hauptsdchlichsten ólfiihrenden Schicht mit 
Ton. Damit erzielte man eine zeitweilige Absperrung 
des Wassers. Als jedoch der Ton durchweicht war 
und durch das „Wasserkolben* hinausgespiilt wurde, 
stellte sich der Wasserzufluss in unverminderter 
Menge wieder ein. 

Nach allen Beobachtungen iiber die Wassej- 



żnione obecnie przestrzenie. Mamy tu przeto do 
czynienia ze zjawiskiem wyczerpania się wody, zja- 
wisku naturalnem, które można w zupełnie analo- 
giczny sposób spostrzegać na licznych innych tere- 
nach naftowych. Doprowadzenie wody do głęboko 
położonych pokładów dobrotowskiego horyzontu 
ułatwia prawdopodobnie kilku poprzecznych szczelin, 
które pomiędzy Tustanowicami a Truskawcem wy- 
biegając z Karpat u ich podnóża, nie są jeszcze do- 
kładnie znane co do swego specyalnego położenia. 
Zaznaczają się nie mniej w kilku poszczególnych 
szybach skutkiem różnicy w położeniu roponośnych 
pokładów. 

Jeżeli powyższe przedstawienie rzeczy jest 
słusznem, to należy stanowczo unikać wszystkiego, 
coby ułatwiało szybszy dopływ wody. W pierwszej 
linii należy zaniechać poleconego początkowo tlo- 
kowania wody. Powinno być tylko dozwolonem 
zczerpywanie ropy zbierającej się na kolumnie płynu. 
Co prawda nie osiągnie się w ten sposób wzmoże- 
nia mocno obniżonej produkcyi. Jedynym środkiem, 
któryby w obecnem położeniu można zastosować 
jest staranne zamknięcie wody dotychczas roponoś- 
nych horyzontów w zawodnionych szybach. Po usku- 
tecznieniu tego zamknięcia można dalej szyby pogłę- 
biać celem osiągnięcia eoceńskiego horyzontu, który 
odkryto w Borysławiu i Tustanowicach w kilku 
otworach świdrowych, a którego istnienia dowodzą 
doświadczenia poczynione w Schodnicy i w innych 
miejscach. 

Radykalnym środkiem zaradczym, który jednakże 
nie jest prawdopodobnie możliwym do przeprowadze- 
nia skutkiem ogromnego rozdrobnienia posiadłości 
w Tustanowicach, byłoby zupełne zastanowiesie 
całego szerego szybów na obwodzie zawodnionego 
okręgu. 

Dokładne spostrzeżenia mogą potwierdzić po- 
wyższe zapatrywania. Możnaby n. p. przez użycie 
próby barwnikowej za pomocą jakiegoś nieorgani- 
cznego barwika (związki litionowe np.) szybko wy- 
kazać niezależność wody zalewającej szyby od po- 
powierzchowych pokładów szutrowych. Tymsamym 
środkiem możnaby też stwierdzić sposób ruchu i prze- 
dzierania się wody w dolne okolicy. 

Od dalszych zarządzeń władz górniczych przed- 
sięwziętych naturalnie w ścisłem porozumieniu się 
z przedstawicielami interesowanych należy oszuki- 
wać, iż w zagrożonej okolicy uczyni się wszystko, 
coby umożliwiło przynajmniej odkrycie i eksploata- 
cyę niżej położonych horyzontów ropnych. 
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stinde und die Verteilung des Drucks ist anzuneh- 
men, dass das Wasser von Osten kommt und all- 
mihlich nach Westen vordringt. Es kann das nuur 
in der Weise gedacht werden, dass — nach dem 
Leerlaufen der mit Ocl gefiillten porósen Schichten 
—- das Wasser, welches in weitem Umkreise die 
goesamte Oellagerstatte einschliesst,t nun an Stelle 
des Oels in die entleerten Hohlriume eindringt. Wir 
haben es also mit einem Phdnomen der Erschópfung 
des Oels zu tun, einem an sich natiirlichen Vorgang, 
der sich in zahlreichen Erdólgebieten in analoger 
Weise beobachten ldsst. Die Zufiihrung des Wassers 
in die tief gelegenen Schichten des Dobrotower ro- 
rizonts vermitteln wahrscheinlich einige Querspalten, 
die, zwischen Tustanowice und Truskawiec aus den 
Karpathen in das Vorland hinein verlaułend, in ihrer 
speziellen Lage zwar noch nicht bekannt sind, aber 
doch durch die Niveauverschiedenheiten der ólfiihren- 
den Schichten in dea einzelnen Schdchien angedeu- 
tet werden. 

Ist die vorstehende Auffassung richtig, so muss 
naturgemiss alles vermieden werden, was das be- 
schleunigtere Herbeistrómen des Wassers Dbegiinst:- 
gen kónnte. In erster Linie ist das anfangs von der 
Bergbehórde angeordnete „Wasserkolben* zu unter- 
lassen. Es wdre nur zuldssig, aus den verwasserten 
Schichten das auf der Wassersadule sich sammelnde 
Oel abzuschópfen. Freilich wird man damit eine 
wesentliche Steigerung der stark verminderten Pro- 
duktion nicht erzielen. Das einzige Mittel, welches 
gegenwartig vorgeschlagen werden kann, bleibt eine 
sorgfaltige Absperrung der Wasser des bislierigen 
Oelhorizonts in den verwdsserten Schdciiten. Nach 
dieser Absperrung kónnte dann tiefer gebohrt und 
der eocdne Oelhorizont erschlossen werden, der mit 
einigen Bohrungen in Borysław und Tustanowice 
bereits erreicht und dessen Vorhandensein durch die 
Erfahrungen in Schodnica und an andern Orten er- 
wiesen ist. 

Ein radikaleres Mittel, das bei den zersplitterten 
Besitzverhaltnissen in Tustanowice voraussichtlich 
aber nicht durchfiihrbar ist, wadre die Einstellung 
einer Reihe von Schadchten in der Peripherie der 
Verwisserungszone. 

Genaue Beobachtungen kónnten die vorgetra- 
gene Anschauung bestatigen. Man wiirde z. B. durch 
einen Fadrbeversuch mit anorganischen Farbstoffen 
(Lithionverbindungen) rasch den Nachweis der Un- 
abhdngigkeit des einbrechenden Wassers von den 
oberilichlichen Schotterwassern dartun kónnen. Auch 
wiirden mit: den gleichen Hilfsmitteln der Bewegungs- 
vorgang des eindringenden Wassers und die Kich- 
tung seines weiteren Vordringens wohl festgestellt 
werden kónnen. 

Von den demnichstigen Entscheidungen der 
Bergbehórde, die wohl in Uebereinstimmung mit den 
Interessenten getroffen werden, darf man erwarten, 
dass in dem bedrohten Bezirke. alles geschieht, was 
weniestens, die Aufsuchung und Ausbeutung des 
tieferen Oelhorizonts ermóglicht. 

AN 
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SPRAWOZDANIE PATENTOWE PODANE 
PRZEZ BIURO PATENTOWE INŻ. STANIS- 
ŁAWA DZBAŃSKIEGO WE WIEDNIU VII2 
| LINDENGASSE 2. 

Następujące zgłoszenia do patentu zostały w c.k 
austr. Urzędzie patentowym wniesione : 

Prawo sprzeciwu 2 miesiące od. dnia ogłoszenia 
15. października 1911. 

KI. 24b. Gregory George Robert i Brown Wil- 
liam obaj inżynierowie w Londynie: „Opalanie z 
wprowadzeniem płynnych paliw w celu zupełnego 
spalania". 

KI. 24b. Horaćek Ferdynand inżynier w Pradze: 
„Zastosowanie 1 urządzenie opalania płynnem lub 
maziowatem paliwem*. 

KI.36b. Bruneau Gerda ur. Gyllenhammer w Clichy 
(Francya) : „Palnik zasilany węglowodorem lub ga- 
zem świetlnym*. o. 

Ki. 81b. Towarzystwo budowy maszyn Martini 
X Hiineke z ogr. por. Berlin: „Zabezpieczenia przy 
urządzeniach ssących dla płynów zapalnych*. 

1. listopada 1911. 
KI. 5a. Towarzystwo dla głębokich wierceń 

elektrycznych, system Dra. Stanisława Dunikowskiego 
z ogr. por. we Lwowie: „Urządzenia głębokich 
wierceń '*. | 

Następujące zgłoszenia do patentu zostały w k. 
węgiersk. urzędzie patentowym wniesione. 

15. października 1911. 
F. Porges Kónigsfeld. Dr. L. Singer w Pardu- 

bicach iL. Steinschneider z Kónigsteld: „Urządzenia 
do destylacyi smarów powstałych z nafty, teru i t. p. 
przy zastosowaniu wysokiego wakuum*. 

Następujące zgłoszenia do patentu zostały zgło- 
szone przy ces. niemieckim urzędzie patentowym : 

30. października 1911. 
KI. 23b. Fabryka, kotłów i gazometrów Tow. 

Akc. przedtem A. Wilke £ Comp. Brunszwik: „Urzą- 
dzenie oddzielania wody i soli od surowych olejów 
skalnych*. | 

PATENTBERICHT MITGETEILT VOM PA- 
TENTANWALTSBUREAU INGENIEUR STA- 
NISLAUS RITTER VON DZBAŃSKI, WIEN 

VII/2., LINDENGĄSSE 2. 
Nachstehende Patentanmeldungen wurden beim 

k. k. ósterreichischen Patentamt ausgelegt : 
Einspruchsirist zwei Monate vom Tage der 

erfolgten Bekanntmachung. ! 
| Am 15. Oktober 1911. 

KI. 24b. Gregory George Robert und Brown 
William, beide Ingenieure in London. „Feuerung mit 
Einfiihrung 1iliissigen Brennstofies zwecks Vervoll- 
standigung der Verbrennung"*. 

KI. 24b. Horaćek Ferdinand, Ingenieur in Prag. 
„Veriahren und Vorrichtung zum Heizen mit fliissigen 
oder teigartigen Brennstoften*. 

KI. 36b. Bruneau Gerda, geb. Gyllenhammer 
in Clichy (Frankreich). „Mit Kohlenwasserstoff — 
oder Leuchtgas gespeister Brenner". 

KI. 81b. Maschinenbau-(iesellschaft Martini 
S$ Hiineke m. b. H., Berlin. „Sicherungsvorrichtung 
an Saugfórderanlagen fiir feuergefdhrliche Fliissig- 
keiien*. 
| | Am 1. November 1911. 
| KI. 5a. Gesellschaft fiir elektr. Schnell-Tief- 
bohrungen, System Dr. St. v. Dunikowski, G. m. b. H. 
in Lemberg. „Tiefbohtvorrichtung*. | 

Nachstehende Patentanmeldungen wurden beim 
kóngl. ung. Patentamte ausgelegt: |. 

| „Am 15. Oktober 1911. 
F. Porges in Kónięsfeld, Dr. L. Singer in Par- 

dubitz und L. Steinschneider in Kónięsfeld. — „Ein- 
richtung zur. Destillation unter hohem Vakuum der 
aus Petroleum, Teer und anderen dhnliichen Betrieben 
entstandenen Ole*. | 

Nachstehende Patentanmeldungen wurden beim 
kaiserl. deutschen Patentamte ausgelegt: 

Am 30. Oktober 1911. 
KI. 23b. Dampfkessel- und Gasometer-Fabrik, 

A. G.; vorm. A. Wilke 6 Co. in Braunschweig. — 
„Vorrichtung zum Entfernen von Wasser und Salzen 
aus rohem Erdól*. 

WIADOMOŚCI HANDLOWE. 

| Akcya ratunkowa czy rozwój przemysłu. Na- 
pisał C. T. Załuski. 
| [he Maikop Association w Londynie, zaprosiło 
ubiegłego miesiąca przedstawicieli wszystkich Anglo- 
Maikopskich Kompanii na zebranie w celu zastano- 
wienia się i powzięcia decyzyi, co dalej robić z Maj- 
kopem. W zgromadzeniu pod przewodnictwem pana 
Georgea Tweedy wzięli udział zastępcy 25 Towa- 
rzystw angielskich operujących w Majkopie. 
| Przebieg zgromadzenia był dość dziwny a roz- 
poczęło się ono odczytaniem przez przewodniczące- 
go listu p. W. H.'Mac Garveya, który usilnie poleca 
głębokie wiercenia w Majkopie. 

Po uzasadnieniu przez przewodniczącego po- 
trzeby przeprowadzenia głębokich wierceń w Majko- 
pie przyszedł pod dyskusyę wniosek założenia koo- 
peratywy dla głębokich wierceń w Majkopie, na któ- 
ry wszyscy obecni zgodzili się i wybrali komitet 
składający się z pp. Bates, Bergheim, Dvorkowitz, 
Flirsch, Moreing i Tweedy, mający za zadanie opra- 
cowanie szematu nowej organizacyi. 

HANDELSNACHRICHTEN. 
Rettungsaktion oder Industrie-Fórderung. Von 

C. T. Załuski. 
lm verlaufenen Monate hat die Maikop Asso- 

ciation in London die Reprdsentanten aller Anglo- Mai- 
koper Gesellschaften zu einer Sitzung eingeladen, um 
die gegenwartige Lage aut dem Maikoper Oelfelde 
zu besprechen und Beschliisse fiir eine gemeinsame 
Aktion zu fassen. 

Zum Obmanne der Sitzung, in welcher die Re- 
prasentanten von 25 Anglo - Maikoper Gesellschaften 
teilgenommen haben, wurde Herr George Tweedy 
gewdhlt. Er eróffnete die Sitzung durch Vorlesen eines 
Briefes vom Herrn W. H. Mac Garvey, welcher Tief- 
bohrungen in Maikop aufs dringlichste empfahl: Nach- 
dem der Obmann die Notwendigkeit der Versuchs- 
bohrungen auf dam Maikoper Oelfelde begriindet 
hatte, wurde der Antrag der Griindung einer: Koope- 
rative m. b. H. fiir experimentuelle Tiefbofirungen in 
Maikop unter Diskussion gebracht und beschlossen. Ein 
engeres Komiteć bestehend aus den Herren Bates, Berg- 
heim, Dvakovitz, Hirsch, Moreing 8 Tweedy wurde 
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Komitet opracował już zarys statutu, który stre- 
szcza się w następujących paragrafacii. 

1. Założyć Tow. z ogr. por. z kapitałem 50.000 
funtów (K. 1,2000.000) w udziałach po 1 funcie pod 
firmą: Maikop Deep Drilling Co. Ltd. . 

2. Subskrypcya kapitału ma być przeprowadzo- 
ną w ten sposób, że każdy z właścicieli terenów 
w Majkopie ma wziąć co najmniej 10 akcyi od każ- 
dej dziesięciny terenu posiadanego. | 

3. Dyrekcya ma się składać z siedmiu osób 
a trwanie Ski. oznacza się na pięć lat. Dyrektorowie 
mają otrzymywać tylko remuneracyę. 

"4. Każdy subskrybujący ma podpisać umowę 
tej treści, że a) zobowiązuje się pozwolić na trzy- 
krotne wybranie na jego terenach miejsca na szyb, lub 
szybu zdatnego do pogłębiania; wolno jednak wła- 
ścicielowi zastrzedz się na których ze swych terenów 
tego grona nie udzieli. 

b) Po wybraniu terenu na szyb — lub szybu 
mającego być pogłębianym, towarzystwo staje się 
właścicielem 1/, danego terenu na czas trwania prawa 
dzierżawy obecnego właściciela. 

c) Jeżeli Tow. wybierze na wiercenie szyb już 
zaczęty i zadecyduje jego dalsze pogłębianie, wtedy 
właściciel otrzyma zwrot kosztów wiercenia dotych- 
czasowego w akcyach nowego Towarzystwa. Przy 0- 
bliczeniu kosztów wiercenia, mają być brane w ra- 
chubę tylko ścisłe koszta wiercenia natomiast żadne 
koszta administracyjne nie zostaną uwzględnione. 

_d) W razie gdy nowe Towarzystwo chciało na- 
być resztę odwodu, na którym rozpoczęło wiercenie 
ma prawo nabyć go w istniejących warunkach dzier- 
żawy płacąc jescze Ł 5.000 w akcyach Towarzystwa. 
Opcya kończy się w trzy miesiące po dowierceniu 
ropy w ilości opłacającej wydobywanie. 

- e) Gdyby Towarzystwo zdecydowało się na sprze- 
daż której z cząstek nabytych, wtedy dawny właści- 
ciel ma prawo pierwokupu. 

f) Wiercenie ma być rozpoczęte w trzy miesiące 
od obrania terenu. 

5. Towarzystwo ma prawo wchodzenia w ukła- 
dy z nieczłonkami, o ile dobro Towarzystwa tego 
będzie wymagało. 

6. Ustanawia się, że 3 szyby mają być odwier- 
cone, a to dwa w strefie ropodajnej a jeden w Sta- 
nicy kadizińskiej. 

7. Miejsce na szyb ma być wybrane przez dy- 
rekcyę lub w razie braku zgody, przez inżyniera 
Juszkina. 

8. Akordy mają być oddane firmie Bergheim 
i Mac Garvey. 

Uprzytomniwszy sobie czasy z przed dwóch, 
trzech lat i licytacyjną konsekwencyę Majkopską, na 
rynku londyńskim, walka na życie i śmierć różnych po- 
Średników począwszy od żydków rosyjskich aż do 
angielskich „Sirów*, nasuwa się myśl, żeta nagła ko- 
operatywa nie może być następstwem dobrych wy- 
ników finansowych i ziszczonych nadziei. 

Trudno dziś się zoryentować, czy to zebranie 
naczelnych dyrektorów 25 firm majkopskich było po- 
siedzeniem komitetu ratunkowego czy komitetu peł- 
nego nowych nadziei. Czy przez kooperatywę chcą 
ratować kapitały czy siebie, lub też może rozwinąć 
i podnieść przemysł. Tembardziej trudno się zoryen- 
tować, że kapitał proponowanej Ski koop. wynosi 
tylko 1,200.000 K. a ilość szybów mających zbadać 
głębie terenu o rozciągłości 25 km. ograniczono na 
trzy. 

mit der Vorbereitung eines Planes fiir die zu griin- 
dende Organisation beauftragt. 

Das von dem Komiteć bearbeitete Schema, welches 
bereits den interessierten Gesellschaften zu Belfiir- 
wortung versendet wurde, stelit sich in den Grundzii- 
gen wie folgt dar: 

1). Griindung einer Ges. m. b. H. mit einem 
Aktienkapital von 50.000 Pfund in Aktien zu 1 Pfund, 
unter der Firma: Maikop Deep Drilling Co. Limited. 

2). Die Kapitalsubskription soll auf diese Weise 
durchgefiihrt werden, dass jede von den beitretenden 
Gesellschaften wenigstens 10 Aktien im Verhdltnisse 
zu jedem Desiatin ihres Terrains subskribieren muss. 

3). Die Direktion soll aus sieben Mitgliedern 
bestehen, welche keine fixen Gehalter sondern Remu- 
nerationen erhalten werden. Die Dauer der (ies. wird 
auf fiinf Jahre vorausgesetzt. 

4). Jeder Aktiondr wird einen Vertrag fertigen 
miissen, in welchem er sich verpflichten wird, a) 
der Gesellschaft auf seinem Terrain im Aussuchen 
eines fiir die Probebohrung passenden Platzes oder 
eines zu vertiefenden Schachtes freie Hand zu lassen. 
Dem Subskribenten wird es jedoch erlaubt, im Vorhinein 
zu bestimmen, auf welchem von seinem Platz und 
Schichten er der Gesellschaft dieses Recht entzieht. 
b) Nachdem der Platz oder der zu vertiefende seichte 
Schacht gewahlt wurde, wird die Deep Drilling Co. 
FEigentiimer vón 25. des Terrains fir die ganze 
Dauerzeit des Pachtrechtes. c) Sollte sich die (ies. 
entschliesen fiir die Tiefbohrung einen bereits an- 
oefangenen Schacht zu wahlen, so werden dem Schacht- 
eigentiimer die bisherigen Bohrkosten in Aktien der 
Gesellschaft ersetzt. Bei der Berechnung der Bohr- 
kosten, werden nur die wirklichen Bohrkosten be- 
riicksichtigt, wahrend keine Administrationskosten 
mitberechnet werden. d) Sollte die Gesellschait den 
Rest des Otwod, auf welchem die Tiefbohrung an- 
gefangen wurde, abteufen wollen, es steht ihr das 
Recht zu demselben auf den existierenden Pacht- 
bedingungen und gegen eine Zahlung von Ł 5000 in 
Aktien der Ges. zu erwerben. Diese Option erlischt 
nach drei Monaten vom Datum der Erbohrung einer 
Produktion in zahlenden Quantititen. e) Sollte die 
Gesellschaft den Verkauf einen von den ęrworbenen 
Platzen beschliessen, dann steht dem friihefen Eigen- 
tiimer das erste Kaufrecht zu. f) Die Bohrung soll 
binnen drei Monaten vom Datum der geschehenen 
Wahl des Terrains angefangen werden. 

5). Der Gesellschaft steht das Recht zu auch 
mit Personen die der (ies. nicht angehóren in Ver- 
trige eizugehen. 

6). Es wird bestimmt, dass drei Schdchte ab- 
goebohrt weden sollen und zwar, zwei in der oel- 
fiihrenden Gegendund einer in der StanicaKadischinska. 

7). Die Wahl des Terrains fiir die Anlage der 
Probeschichte wird der Direktion oder wenn kein 
Einverstindnis erreicht werden kann, dem Ingenieur 
Juschkin iiberlassen. 

8). Die Bohrakkorde sollen der Firma Bergheim 
S. Mac Garvey iibergeben werden. 

Wenn man sich an die kolossale Reklame des 
Maikoper Oelfeldes, die vor zwei-drei Jahren den 
Londoner Markt bewegte, auf die Preise fiir die 
s. g. s„Plots*, die Reisen der Experte, die Provisions- 
kimpfe unter den verschiedenen Vermittlern von 
russischen Juden an, bis auf den englischen „Sir* 
und speziell auf die Ausschliessung jeder gemeinsamen 
Aktion erinnertt muss man unwillkiirlich vermuten, 
dass der gegenwartigen unerwarteten Aktion irgendein 
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Wątpliwem jest, czy trzy szyby w terenie o 
charakterze tak zmiennym jak Majkop, o czem mia- 
no sposobność przekonać się z dotychczasowych 
wierceń płytkich, mogą być uważane za wystarcza- 
jące do wypowiedzenia ostatniego zdania o wartości 
terenu. Tembardziej, że wobec zmiennego charakteru 
płytkich pokładów niema ścisłych podstaw do ozna- 
czania miejsca na te próbne szyby. Jeżeli wskutek 
fałszywego ulokowania szybów próbnych nawet 
w poważnej głębokości (preliminiowana głęb. 1200 m.). 
Żaden z tych trzech szybów na ropę nie trafi to je- 
dnak terenu tego za bezwartościowy uznać nie mo- 
żna — chyba, że badania profesora Bogdanowicza, 
na których się londyńscy dyrektorowie opierają dziś 
już dają podstawę do przypuszczenia, że teren jest 
bezwartościowy, a próbne szyby wiercić się będzie 
dla uspokojenia „opinii publicznej — do czasu nim 
sprawy naftowe będą należały w Londynie do hi- 
storyi a nowy jakiś boom zajmie umysły spekulan- 
tów, na co przy ruchliwości giełdy londyńskiej pre- 
liminowany czas pięciu lat zupełnie wystarczy — a 
nawet krótszy, jak to mieliśmy przykład na niedaw- 
nym boomie kauczukowym. Sytuacya dziś jest taka, 
że żadna anglo-majkopska firma nie zdecyduje się 
na choćby tylko nieco głębsze wiercenie, a wiele 
rozpoczętych szybów zastanowiono — motywując 
przed akcyonaryuszami, że dyrekcya niechce narażać 
spólników na straty przez badanie terenów i podej- 
mie dalszego wiercenia dopiero po zbadaniu tychże. 
Ponieważ stanowisko takie zostało zajęte ogólnie, 
a czekanie na zbadanie terenu nie mogło trwać 
w nieskończoność, jak również wobecfaktu, że prawie 
wszystkie kompanie majkopskie podniosły już swe 
rezerwy a sytuacya na rynku londyńskim, zwłaszcza 
w akcyach Majkopskich, nakazywała wstrzemiężli- 
wość w wypuszczaniu nowych subskrypcyi, stwo- 
rzenie kooperatywy było jedynem wyjściem z tej 
bądź co bądź naprężonej sytuacyi. Oto co o tej ko- 
operatywie pisze jedno z poważnych londyńskich 
czasopism naltowych. 

„Głębokie wiercenie nie uleczy wszystkich bra- 
ków majkopskiego terenu. Nie będzie ono w stanie 
zwrócić do Kas tych licznych kompanii kapitałów 
wyłożonych na bezcelowe wiercenia, których tyle 
przeprowadzono. Nie zmieni niedoświadczenia w mą- 
drość, ani złego kierownictwa w dobre. Jeżeli kie- 
rownik nie spełnia swego obowiązku i lekkomyślnie 
używa oddanych mu w zaufaniu pieniędzy, głębokie 
wiercenie nie zmieni jego postępowania, nie uzupeł- 
ni mózgu niedorosłych ludzi ani zastąpi kierownika, 
który wyjeżdża sobie na tydzień lub dłużej dla przy- 
jemności”*. Zaledwie kilka kompanii będzie w sta- 
nie w dalszym ciągu dawać pewne zyski, wię- 
kszość nie będzie dawać — nie może'. 

Sądząc z powyższej opinii dobrze poinformo- 
wanego pisma londyńskiego jak i z wielu innych 
faktów a specyalnie z konieczności założenia koope- 

Misserfolg zu Grunde liegt. Es ist etwas schwer sich 
heute zu orientieren, ob die 25 Generaldirektoren der 
verschiedenen Anglo - Maikoper Gesellschaften auf 
dem Londoner Meeting durch die Griindung einer 
Kooperative die Kapitalien oder sich selbst zu retten, 
oder was auch móglich ist, die entwickelte Indu- 
strie zu fórdern versuchen. Um so schwerer ist die 
Orientation, da die Organisation mit einem Kapital 
von nur 50.000 Pfund projektiert und die Tiefbohrung, 
die zur Feststellung der Oellinie auf einer Strecke 
von iiber 20 Kilometern dienen soll, auf drei Schdchte 
limitirt wurde. 

Es ist sehr zweifelhaft, ob drei Schadchte in 
einem Terrain von einem so unregelmissigen Cha- 
rakter als dasvon Maikop, was durch die bisherigen 
seichte Bohrungen festgestellt wurde geniigen werden, 
um iiber den Wert des Feldes das letzte Wort zu 
sprechen. Es ist umsomehr zweifelhaft, da angesichts 
dieses variablen Charakters der ebenso Schichten, 
genaue geologische Angaben zur Bestimmung der zu 
wihlenden Stellen fiir die Probebohrungen fehlen. 
Sollte, wegen einer falschen Anlage keiner von den 
Probeschichten, auch in einer bedeutenden Tiefe 
(die Schichte sollen bis 1200 Meter gebohri werden) 
oelfindig werden kann doch das ganze Terrain, das 
ausgesprochen oelfiihrend ist, nicht als wertlos be- 
zeichnet werden. 

Die Griindung einer Kooperative mit einem Ka- 
pital von 50.000 Pfund in einem Gebiete, wo einzelne 
Gesellschaitea mit Millionen-Aktienkapital ope- 
rieren keine CGesellschaften, die durch jahrelange 
Krisen erschópit, billige Kooperative suchen, sondern 
Gesellschaften von gestern und heute, lisst die Ur- 
sache dieser Einigung in Misserfolgen anderer Natur, 
dass die Aussagen des Prof. Bogdanovitsch, auf wel- 
chem sich die Organisatoren stiitzen derart seien, dass 
sie die Wertlosigkeit des Terrains vermuten liessen, 
und grundlos ware es anzunehmen, dass die drei 
Probeschichte deshalb gebohrt werden, um die divi- 
dendensiichtigen Shareholders noch einige Zeit tern 
zu halten bis die Petroleum-Affire auf dem Lon- 
doner Markte in den Hintergrund gedrdngt wird. 
(vergl. Rubber Boom). 

Fiir den, der die Lage genau kennt ist es nicht 
unbekannt, dass keine von den englischen Giesell- 
schaften es wagen wiirde, auf eigene Rechnung einen 
tieferen Schacht in Maikop zu bohren. Diese Zu- 
riickhaltung ware vielleicht dadurch zu erkldren, dass 
im Verhiiltnisse zu den Millionen, die die einigen seich- 
ten Schichte gekostet haben, móchte eine Tieibohr- 
action in Milliarden ausgehen. Etwas musste jedoch 
getan werden, da die Produktion des ersten Horizontes 
konnte unmóglich das investierte kolossale Kapital 
verzinsen und fix die Tiefbohraktion konnte oder 
wollte man kein Geld mehr ausgeben. Aus dieser 
Situation musste ein Ausgang gefunden werden und 
er wurde durch die Griindung einer Kooperative mit 
50.000 Pfund, geschaften.. 

Uber diese Organisatjpn spricht sich eine Lon- 
doner Petroleum-Zeitschrift folgendermassen aus. 

Die Tiefbohraktion wird die allen Mangel des 
Maikoper Oelfeldes nicht ersetzen. Sie wird die gros- 
sen Summen, die fiir ein zweckloses Bohren ausgelegt 
wurden in die Kassen der Gesellschaften nicht wieder- 
bringen. Das Tiefbohren kann die Unerfahrenheit in 
Weisheit und schlechte Wirtschaft in eine gute nicht 
umwandeln. Wenn ein Bętriebsleiter seinen Pflichten, 
mit dem ihm anvertrauten Gelde nicht nachkommt, 
das Tiefbohren wird seine Handlung nicht andern. 
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ratywy z kapitatem tylko 50.000 funtów, jakoteż z po- 
djętej akcyi głębokiego wiercenia z ograniczeniem 
tejże do trzech szybów, przypuszczaćby należało, że 
kapitały angielskie w Majkopie zostały silnie nad- 
werężone. 

Czy obecna polityka 25 naczelnych dyrektorów 
Anglo-Majkopskich kompanii jest wstępem do amal- 
gamacyi, likwidacyi i powolnego wycofania SIę — 
czy do ostrożnie podjętej akcyi dążącej do dalszego 
rozwinięcia i podniesienia przemysłu — o tem do- 
wiemy się jeszcze przed upływem pięciu lat próbnych. 

„Standard* zmartwychwstaje. Rada administra- 
cyjna „Standard Oil Company*, skazana na rozwią- 
zanie przez wyroki Trybunałów amerykańskich, zade- 
cydowała, że tytuły towarzystwa zostaną zniesione 
skutkiem poddania się tym wyrokom. Mimo to ów 
trust nie przestał faktycznie istnieć; utworzone zo- 
staną certyfikaty, przedstawiające każdy pewną ilość 
akcyi towarzystw filialnych dawnego towarzystwa, 
które wszyscy akcyonaryusze „Standardu* otrzymają. 

Następujące przedsiębiorstwa stanowią filie tru- 
stu Standardu, posiadającego ich akcye: 

dollarów 

Ang.-Amer. Oil Co. Ld. . 5.000.000 
Atlantic Refining Co... . 5.000.000 
Borne-Ssrymser Co. SPE 200.000 
Buckeye Pipe Line Co. . „ 10.000.000 
Chesebrough Mfg Co. . . 500.000 
Continental Oil Co... . . 300.000 
Colonial Oil Co. . . .. 250.000 
Crescent Pipe Line Co. . 3.000.000 
Eureka Pipe Line Co. 5.000.000 
Galena Signal Oil Co. 10.000.000 
Indiana Pipe Line Co. 1.000.000 
National Transit Co. 25.000.000 
New-York Transit Co. 5.000.000 
Northern Pipe Line Co. . 4.000.000 
Ohio Oil Co. 0. 10.000.000 
Cumber/'d Pipe Line Co. 1.000.000 
Prairie Oil and Gas Co. 10.000.000 
Solar Refining Co. . . . ., 500.000 
Southern Pipe Line Co. . 10.0-0.000 
South Penn. Oil Co. 2.500..0000 
9. W. Penn. Pipes Lines. 3.000.000 
Standard Oil Co. (Cal.) . 17.000.000 
Standard Oil Co. (Ind.) . 1.000.000 
Standard Oil Co. (Kan.). 1.000.000 
Standard Oil Co. (Ky.) 1.000.000 
Standard Oil Co. (Neb.) SE 600.000 
Standard Oil Co. (N. Y.) 15.000.000 
Standard Qil Co. (Ohio) 3.500.000 
owan © Finch Co. . . . 100.000 
Union Tank Line Co. 3.500.000 
Vacuum Oil Co. ! ! . 2.700.000 
Washington Oil Co. 0. 100.000 
Waters-Pierce Oil Co. . , 400.000 

ROPA | 0 NrI6 
Es kann einem Manne, welcher der Aufgabe nicht 
gewachsen ist keinen Verstand einflóssen. Es kann 
auch seinen Platz nicht ausfiillen, wen es ihm cefallt, 
statt zu arbeiten, wochenlange Vergniigungsreisen ZL 
unternehmen. 

„Einige von den Gesellschaften werden noch 
im Stande sein in der Zukunit einen gewissen 
Gewinn zu bringen, die Mehrzahl wird nicht 
— wahrlich — sie kann nicht*. 

Von den obangefiihrten Zeilen, von vielen an- 
deren Tatsachen und speziell von der Notwendigkeit 
einer Kooperative mit einem Kapital von nur 50.000 
Pfund und von der Tiefbohraktion mit nur drei 
Schichten kónnte man darauf schliessen, dass das 
en-lische Kapital in Maikop stark verkiirzt wurde 
und die Promotoren es fiir sich als gefdhrlich erach- 
ten, neue Subskriptionslisten jetzt auf dem Markt zu 
werien, nachdem auch die Reserven schon meistens 
behoben wurden. 

Ob die Politik der 25 Generaldirektoren der 
Anglo-Maikoper Giesellschaften als eine Einleitung 
ZU Amalgamationen, Liquidationen und einem sanften 
Riicktritt, oder als eine vorsichtig unternommene 
Industrieforderunesaktion betrachtet werden soll, wer- 
den wir noch vor dem Ablaufe der fiint Probejahre 
ertanren. 

Das Wiedererstehen der „Standard*. Der Ver- 
waltungsrat der „Standard Oil Company* welcher 
infolge Urteilspruches der amerikanischen Gerichte 
zur Auflósung der Gesellschaft verurteilt wurde, hat 
sich entschlossen, dem Urteil Folge zu leisten und 
die Titel der Gesellschaft einzuziehen. Trotzdem 
hórte der Trust nicht auf zu existieren; es bildeten 
sich sogenanntc Zertifikate, deren j:des eine gewisse 
Anzahl Aktien der Frilialen der iriiheren Muttergesell- 
schaft vorstellt, welche alle Aktionire der Standard 
erhalten. Nachstehende Unternehmungen bilden den 
Trust „Standard* und besitzen deren Aktien: 

Dollars 
Ang.-Amer. Oil Co Ld. 5.000.000 
Atlantic Refining Co. . . 5.000.000 
Bornc-Ssrymser Co. SPE 200.000 
Buckeye Pipe Line Co. . . . 10.000.000 
Chesebrough Mfg Co. . . . 500.000 
Continental Oil Co... . . . 300.000 
Colonial Oil Co. . . SE 250.000 
Crescent Pipe Line Co. . 3.000.000 
Eureka Pipe Line Co. 5.000.000 
Galena Signal Oil Co. 10.000.000 
Jndiana Pipe Line Co. 1.000.000 
National Transit Co. . 25.000.000 
New-York Transit Co. 95.000.000 
Northern Pipe Line Co. 4.000.000 
Ohio OilCo. . 10.000.000 
Cumberl'd Pipe Line Co. 1.000.000 
Prairie Oil and Gas Co.. 10.000.000 
Solar Refining Co. . 500.000 
Southern Pipe Line Co. 10.000.000 
South Penn Oil Co.. . 2.500.000 
5. W. Penn. Pipes Lines. 3.000.000 
Standard Oil Co. (Cal.) . 17.000.000 
Standard Oil Co. (Ind.) . 1.000.000 
Standard Oil Co. (Kan.). 1.000.000 
Standard Oil Co. (Ky.) . 1.000.000 
Standard Oil Co. (Neb) . 600.000 
Standard Oil Co. (N. Y.) 15.000.000 
Standard Oil Co. (Ohio) 3.500.000 
Swan © Finch Co. . . 100.000 
Union Tank Line Co. 3.500.000 
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Wszystkie te towarzystwa razem posiadają ka- 
pitał 157.905.000 dolarów. 

Dyrekcya tych 33 filii spoczywa, rzecz natural- 
na, w rękach Rockfellera i jego kreatur. 

WIADOMOŚCI OSOBISTE. 
O OOOOOOOOAWONNOOONNONANEYNWE 

ZYGMUNT ODWAGA DUCZYŃSKI | 

właściciel kopalni nafty, powszechnie ceniony dla 
swych wysokich zalet serca i umysłu przemysłowiec 
zmarł nagle dnia 14. listopada 1911 roku w Borys- 
ławiu. Zmarły pozostawił żonę i dwoje nieletnich 

dzieci. Cześć jego pamięci.! 

OD REDAKCYI. 

Z powodu zajęcia drukarni nadmierną pracą 
z powodu wyborów do Rady państwa, numer niniej- 
szy uległ opóźnieniu, zaco niniejszem przepraszamy 
P. T. Czytelników. 

W chwili oddawania ostatniego arkuszu na ma- 
szynę skutkiem przykrego wypadku cały skład tabel 
statystycznych wykazów głębokości uległ rozsypaniu! 
Niechcąc opóźnić wyjścia numeru, tablice te dołą- 
czamy do następnego numeru. 

WIERTNICTWO KANADYJSKO-POLSKIE 

Dotychczas wydaliśmy i rozesłali naszym P. T. 
Abonentom tablice 1, 2, 4, 5, oraz pierwszy arkusz 
tekstu polskiego. Prierwszy arkusz tekstu w języku 
niemieckim dołączymy do następnego numeru. 

Celem uniknięcia niepotrzebnych reklamacyi 
zaznaczamy, iż tablice nie wychodzą w porządku 
liczbowym, co dla całości wydawnictwa jest narazie 
rzeczą obojętną, oprawionym on bowiem zostanie 
dopiero po wyjściu całego wydawnictwa. 

Redakcya. 

TREŚĆ. 
Sprawozdanie z XXV. międzynarodowego zgromadzenia 

inżynićrów i techników wiertniczych oraz XVII. zwyczajnego 
walnego zgromadzenia „Związku Techników wiertniczych" w Bu- 
dapeszcie. — Zużytkowanie gazów na kopalniach nafty we Wło- 
szech. Napisał Prof. Dr. Józef Dunikowski. — Protokół z posie- 
dzenia komitetu wodnego odbytego w urzędzie gminnym w Bo- 
rysławiu, dnia */9 1911 o godzinie 3. popołudniu. — Protokół 
z posiedzenia komitetu wodnego odbytego w urzędzie gminnym 
w Borysławiu dnia 4. listopada 1911 o godz. 1/4. popołudniu. — 
Motory gazowe jako popęd dla kompresorów gazowych, napisał 
Inż, M. Wieleżyński. — Zawodnienie terenów naftowych w Tusta- 
nowicach. Napisał tajny radca górniczy prof. Dr. Franciszek Bey- 
schlag z Berlina. — Sprawozdanie patentowe podane przez biuro 
patentowe inż. Stanisława Dzbańskiego we Wiedniu. — Wiado- 
mości handlowe. — Wiadomości osobiste. — Od Redakcyi. — 
Wiertnictwo polsko-kanadyjskie.. 

oemmetiazncnnnocach 

ROPA 138 | 
VZCNHM="OIEO< . 2.700.000 
WaSsinotronON Cao 25725 100.000 
Waters-Pierce Oil Co. . 400.000 

Alle diese Gesellischaften zusammen besitzen 
ein Kapital von 157.905.000 Dollar. 

Selbstverstandlich ruht die Direktion aller 33 Fi- 
lialen in den Hdnden Rockefellers und seiner Anhdnger. 

PERSONALNACHRICHTEN. 

SIEGMUND ODWAGA DUCZYŃSKI 

Naftagruben - Besitzer, verschied plótzlich am 
14. November 1911. Der Verblichene war wegen sei- 
ner Fahigkeiten und edlen Charakters ein hochge- 
schatzter [Industrielier und es verliert im Ihm die 
ganze Naftawelt einen hervorragenden Mitarbeiter. 
Der Verstorbene hinterlisst eine Witwe und zwei 
unversorgte Kinder. 

Ehre seiner Asche! 

REDAKTIONSMITTEILUNGEN. 

Infolge der Reichsrats-Walen in Drohobycz — 
war unsere Druckerei derart mit dringenden Auf- 
trigen iiberhduit, dass es uns unmóglich war das 
Heit Nr. 16. zur richtigen Zeit erscheinen zu lassen, 
und bitten wir unsere P. T. Abonnentenfiir die Ver- 
spdtung um Entschuldigung. 

DAS POLN.-KANADISCHE BOHRWESEN. 

Wir liessen bis nun unseren P. T. Abonennten 
die Tafeln 1. 2. 4. 5., und den ersten Bogen des Erldute- 
rungstextes in polnischer Sprache zukommen. Der erste 
Bogen desErladuterungstextesin deutscher Sprache wird 
der nachsten Ni. beigelegt. Um unnótige Reklamatio- 
nen zu vermeiden, teilen wir hófl. mit, dass die Ta- 
feln nicht der Keiheniolge nach erscheinen, was fiir 
die komplette Ausgabe gleichgiltig ist, da dass voll- 
stdindige Werk erst nachher gebunden werden kann. 

Die Redaktion. 

INHALT. 
Bericht iiber die XXV. internationale Wanderversammlung 

der Bohringenieure und Bohrtechniker und XVII. ordentliche 
Generalversammlung des „Verein der Bohrtechniker in Budapest", 
— Verwendung der Gase auf den Naphtagruben in Italien. Von 
Prof. Dr. Josef Grzybowski. — Protokoll deram 9. Oktober 1. J. 
um 3 Uhr nachmittags im Gemeindeamte abgehaltenen Sitzung 
des Wasserkomitećs. — Protokoll der am 4. November 1911 im 
Gemeindeamte Borysław um 3:30 nachmittag abgehaltenen Si- 
tzung des Wasserkomitećs. — Gasmotore als Triebkraft fiir Gas- 
kompressoren, von Ing. M. Wieleżyński. — Die Verwisserung 
des Oelgebietes von Tustanowice, von Geh. Bergrat Prof. Dr. 
Franz Beyschlag, Berlin. — Patentbericht mitgeteilt vom Pa- 
tentanwaltsbureau Ing. Stanislaus Kitter von Dzbański, Wien. — 
Handelsnachrichten. — Personalnachrichten. — Redaktionsnach- 
richten. — Das polnisch-kanadische Bohrwesen. 

—— 
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M iertni L. LIEBERMANN BORYSŁAW. aSZVNVY WIeL NnIicze | Rachunek Clearingu w pocztowej kasie oszczędności Nr. 71.969. Konto 

bankowe: Wiedeński Bank Związkowy. 

wyrobu | DOM AJENCYJNY I KOMISOWY. 
: p h m Skład artykułów technicznych. — Pasy popędowe. 

L. Zieleniewskiego W Krakowie R:emienie z balata, z gumy, ze skóry wyprawionej i surowej, ze 
m m | szczeci wielbłądziej etc. Węże Iniane i parciane, pojedyncze i podwójne. H 

KLINGRYT stale utrzymuje na składzie Płyty na pakunki, pierścienie, ramy, na najwyższe ciśnienie pary na- 
syconej i przegrzanej, wytrzymujące suche gorąco, kwasy etc. © p © 

__- POMPY I INJEKTORY: Rury gazowe i do pomp. — Liny druciane i manilowe. — Materyały 
9 instalacyjne dla oświetlenia elektrycznego, żarówki węglowe i osramowe. 

Asumiżery, Try Laysten 8: Comp. — Armatury mosiężne i do ko- 
| . i Ów parowych, jakoteż łączniki z kutego żelaza. 

Telef. 235. BORYSŁAW. Telef. 235. NARZĘDZIA WIERTNICZE I ŻERDZIE 
| = Smary maszynowe i cylindrowe; smar Tovotte'a. 

"HE" 

p BLACIUI SpItZMUNN $|-055555004050000500006 
WARSTATY MECHANICZNE 

przedtem MAREK SEEMANN , 

DROHOBYCZ. Ek. DUDZIAK i CZ. MERMÓN 
Filie: w Borysławiu i Tustanowicach. Telefon 152. WOLANKA. Telefon 162. 

Wykonuje wszelkie roboty kopalniane w skład 
tokarstwa i ślusarstwa wchodzące, — jakoto: 

Polecają 

swe składy bogato zaopatrzone w artykuły techniczne, 
elektrotechniczne dla wszelkich gałęzi przemysłu, tudzicż 
przybory dla przemysłu naftowego i głębokich wierceń. 

JAKO SPECYALNOŚĆ POLECAJĄ: 
1. żelazo na żerdzi wiertnicze Austryackiego Alpińskiego 

Tow. górniczego, 
2. kompletne urządzenia rafineryi i kotły lokomobilowe, 

tudzież innych systemów z fabryk tow. akc. hut żelaza 
Zóptau i Stefanau, 

3. maszyny do głębokich wierceń i wyciągowe firmy 
Emil Twerdy, 

4. dynamomaszyny i przybory elektryczne Austr. Zakładów 
Siemens i Schuckert, 

5. Narzędzia wiertnicze, żórawie i części składowe ma- 
szyn Galicyjskiego Karpackicgo naftowego Towarzystwa 
akcyjnego, przedtem Bergheim $$ Mac Garvey. 

6. pompy parowe firmy Tangyes Ltd. Cornwall Works 
Birmingham, 

1. motory ropne, gazowe i benzynowe najnowszych sy- 
stemów, 

«144 spalają zupełnie, system inż. Palniki do gazu, Meridna ? są 9 
8. kompletne urządzenia warsztatów mechanicznych, jakoto: 

młoty parowe, tokarnie i t. d., firmy E. Dania i Ska we Wiedniu, Ceny hurizO przystępne, 

9. Bolinders Towarzystwo budowy maszyn, Wiedeń. ny | EOENOEEZENE JJ ECETTEOITYITNTYNIXXX] 

EŻL EZWYEZSESUPEZEEZ sz sma 
m [p ZZĘĘĘZZ ZZ ZEE) 

reparacye maszyn i pomp par., raki, tuty, 
i wszelkie instrumenta wiertnicze. 

56m. toczenie gwintów u dowolnie 
specyalność: długich rur, obciążników i sztang 
ratunkowych. 

1a cylindrów u maszyn i tłoczni pa- 
Przetaczanie rowych i otworów czopowych 
w korbie uskuteczniają na żądanie na kopalni. 

. ją narzędzi ratunkowych, gruszek, 
Wypożyczalnia koron, raków i t. p. 

1q i utrzymuje na składzie gotowe części 
Wykonuje składowe żurawi kanadyjskich. 
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Smarownice automatyczne Boiez/dności. "* 
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Skład maszyn i artykułów, dla| UNTE wszystkich gałęzi przemysłu| || Roman Gierszyński i Ska [| 
Cell a Erdheim, Drohobycz | || Fabryka narzędzi i instrumentów wiertniczych 

filie w Borysławiu i Tustanowicach. | w TUSTANOWICACH | 
fach poczt. Nr. 109 Borysław. Telefon 159. 
Wykonuje wszelkie roboty kopalniane jako to: 
kompletne żurawie wiertnicze najnowszego syste- 
mu, kompletne urządzenia wyciągowe (hasple) 

Kotły, maszyny, rury pompowe, gazowe, łączniki, wentyle, 
injektory, manometry, wodoskazy, liny druciane, manilowe, 
narzędzia wiertnicze, pasy, smary, cegły i tuby korkowe do 

okładania kotłów i rur. 
Wszelkie przybory do elektryki służące, jak: 

[Z=JEE] 

dynama, motory, lampy różnego gatunku, żarówki, woltmetry, Wypożyczalnia instrumentów wiertniczych oraz żerdzi ratunkowych. 
ampermetry, druty elektryczne miniowane i zwykłe, oaz | Roboty wykonuje w najkrótszym terminie 

9 wszelkie w zakres elektryki wchodzące artykuły. w i po cenach bardzo przystępnych. 
KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE BEZPŁATNIE. Dostawę uskutecznia się własnymi końmi. 

Telefon: Borysław Nr. 38. Telefon: Drohobycz Nr. 104. j 
[13 =ZJEZZJ== (| == —(ZĘ] 

WydawcafiPodpowiedzialny redaktor FRANCISZEK BRUGGER. Nakładem Związku Techników Wiertniczych w Borysławiu, 
C.i. k. nadworny dostawca A. H. Żupnik, drukarnia w Drohobyczu. 
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Mistryackie walcownie rur Mammesmanna 
Towarzystwo z ogr. poręką 

WIEDEŃ, IX. Wahringerstrasse 6—8. 
Telefon Nr. 22840, 22834,22830, 23066. 

—- Adres dla telegr.: MANNESROHR WIEDEŃ == 
dostarczają z walcowni w KO- 
MOTAU w Czechach: wszystkie 
gatunki rur stalowych bez szwu 
dla parociągów, rurociągów wo- 
dnychigazowych, maszty stalowe 
dla światła i przeniesień siły, 
asłaltowane i uszczelnione jutą 
stalowe rury wodociągowe itd., 

„dalej jako specyalność dla prze- 
mysłu naftowego: rury wiertnicze 
bez szwu, rury pompowe, sztan- 

- gi rurkowe, rury dla rurociągów 
w ropnych (pipelines) i t. d. 

Z walcowni SCHÓNBRUNSKIEJ na Szląsku 
austr. wszystkie rodzaje patentowanych żela-- 
znych rur spajanych tak wiertniczych jak. 

1 wszelkich innych gatunków. | 

A ICZ=-2B/0:3:8I(CZEEŻDIEMICZE=Z2RD)| SZEGO IEZE=ZDIEF J 

| Uesterreichische Mannesmanntóhren- Werke 
Gesellschaft m. b. H. 

WIEN, IX. Wahringerstrasse 6—8. 
Te'ephon Nr. 22840, 22834, 22830, 23066. 

Telegramm-Adresse: MANNESROHR WIEN = 

lieflern vom Werk KOMOTAU 
in Bóhmen: alle Arten nahtloser 
Rohre fiir Gas-, Dampf- und 
Wasserleitungen, Stahlrohrmaste 
fiir Beleuchtungs- und Kraft- 
iibertragungszwecke, asphaltierte 
u. jutierte Wasserleitungs-Stah|- 
muffenrohre etc. etc., ferner als 
Spezialfabrikate fiir den Petro- 
leum-Bohrbetrieb: nahtlose Boht- 
rohre, Pumpenrohre, Gestadnge- 
rohre,Petroleumleitungsrohre (pi- 
pelines) Polatschek-Pumpen etc. 

Vom Werk SCHÓNBRUNN in ósterr. Schlesien: 
alle Arten schmiedeiserner Patentgeschweiss- 

ter Bohrrohre und sonstiger Rohrsorten. 
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EISICJ JOLLES 
skład żelaza, artykułów 
technicznych i elektro- 
[=] techniczińiych. ER 

BORYSŁAW 
UL. KOŚCIUSZKI. 

Nr. TELEFONU 65. 

A AA A A 

ZWS TZT TFZS 
BIURO TEGFINICZNE 

BRACIA STERN 
w BORYSŁAWIU. 

EF 

Maszyny, narzędzia, żelazo i artykuły 
techniczne dla wszystkich gałęzi 

przemysłu naftowego. 
= 

Telefon 172. 

ADRES TELEGR.: BRACIA STERN, BORYSŁAW. 

CACACACA 

w. Sikorski © |. Seidenstein 
we LWOWIE, ul. Sykstuska |. 37. 
Filie; w Krakowie, Krośnie, Borysławiu, 
=== [ustanowicach i Wiedniu ==S= 

OG EG 
Utrzymują stale na składzie: 

Kotły i maszyny parowe, kompletne 
żurawie i narzędzia wiertnicze. WIELO- 
KRĄŻKI z ulepszonym przyrządem do 
smarowania, POMPY PAROWE. — 
Pasy „Ursus”. — Zastępstwo i wy- 
łączna sprzedaż żerdzi „Ursus”. — 
Zastępstwo smarów firmy: W. Sta- 

wiarski i SKA: w Krośnie. 

WYPOŻYCZAJĄ: 
Żerdzie ratunkowe w najlepszej 
jakości po cenie umiarkowanej. 

Kompletne urządzenia elektryczne do światła 
i przenoszenia siły. = 
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" WARSTATY MECHANICZNE 

£R. DUDZIAK i CZ. MERMOŃ 
Telefon 152. WOLANKA. Telefon 152. 

Wykonuje wszelkie roboty kopalniane w skład 
tokarstwa i Ślusarstwa wchodzące, — jakoto: 

reparacye maszyn i pomp par., raki, tuty, 
i wszelkie instrumenta wiertnicze. 

45. toczenie gwintów u dowolnie 
Specyalność : długich rur, obciążników i sztang 
ratunkowych. 

+n cylindrów u maszyn i tłoczni pa- 
Przetaczamie rowych i otworów czopowych 
w korbie uskuteczniają na żądanie na kopałni. 

. +q narzędzi ratunkowych, gruszek, 

Wypożyczalnia koron, raków i tp (5 ją i utrzymuje na składzie gotowe części 
Wykonuje składowe żurawi kanadyjskich. 

Smarownice automatyczne Pezączę a 
Palniki do 0AZU, RAJ ERIK system inż. 

Ceny htrtzo przystępne, 
Q$|5cc500555055000503500 p. 


