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Próby wyrobu gazoliny z gazu 
w Tustanowicach. 

Przemysł wyrobu gazoliny z gazu rozwinął się 
w Ameryce tak poważnie, że dziś stanowi on źródło 
ogromnych dochodów dla właścicieli szybów gazo- 
wych. U nas dopiero z chwilą podrożenia ropy za- 
częto zwracać baczniejszą uwagę na wartość gazu 
naftowego i dopiero w ostatnich czasach podjęto 
usiłowania i próby zmierzające do możliwie najeko- 
nomiczniejszego wykorzystania wartości handlowej 
tego produktu. 

Jedną z ostatnich akcyi w tym kierunku były 
próby wyrobu gazoliny z gazu przedsięwzięte przez 
Borysławsko-Tustanowicką Spółkę gazową na ko- 
palni Karpackiego Towarzystwa „Las Nr. IV.* w Tu- 
stanowicach. 

Do skroplenia gazu użyto kompresora wyrobu 
amerykańskiej firmy Bessamer Gas Co (patrz załą- 
czony szkic), o powierzchni cylindra większego 
(ssącego) 152 m? i o skoku tłoka 150 %m. Na 1 
skok tłoka wypada 0.002721750 m* wessanego gazu. 
Urządzenie do wyrobu gazoliny ustawiono w odpo- 
wiedniej odległości od szybu, z którego miano czer- 
pać gaz, zabezpieczając sobie dostateczny przypływ 
wody o temperaturze nie wyższej nad 21" Ć. Do- 
pływ wody połączono u dołu z oziębiaczem jakoteż 
ż cylindrem kompresora. Kondensator (G) i rezer- 
woar (F) połączono w sposób uwidoczniony na za- 

Versuche der Gasolinfabrikation 
aus Gas in Tustanowice. 

Die Gasolinfabrikation aus Naphtagas hat sich 
in Amerika seit Jahren so stark entwickelt, dass sie 
heute einen besonderen Zweig der Petroleumindustrie 
bildet und den Besitzern von (jasschichten grosse 
Nutzen einbringt. Bei uns hat man erst mit dem Mo- 
mente des Rohólproduktions-Riickganges dem Werte 
des Naturgases ein grósseres Interesse zu schenken 
begonnen, und erst in letzterer Zeit Schritte gemacht, 
welche zur móglichst ókonomischer Ausniitzung des 
Handelswertes des Naturgases fiihren sollen. 

Eine der letzteren Bemiihungen in dieser Rich- 
tung waren die von der Borysław-Tustanowicer Gas 
Gesellschaft eingeleiteten Versuche der Gasoliniab- 
rikation, auf dem Schachte „Wald IV* der Galiz. 
Karpathen A. G. in Tustanowice. 

Zu diesen Versuchen wurde ein Kompressor 
der amerikanischen Firma Bessamer Gas Co (Siehe 
Skizze) von einem Zylinderdurchmesser (Saugzylin- 
der) 152 mm? und Kolbenhub 150 mm verwendet. 
Die Saugleistung betrigt 0.002721750 m* Gas per 
Hub. Die Einrichtung zur Gasolinfabrikation wurde 
passend bei der Quelle, mit welcher der Versuch 
gemacht wurde, angelegt, wobei fiir einen geniigen- 
den Wasserzufluss von einer Temperatur von nicht 
liber 21% C. vorgesorgt wurde. Das Wasser wurde 
unten in dem Zwischenkiihler und mit dem Zylinder 
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łączonym szkicu, na którym uwidocznione jest ro- 
wnież połączenie dopływu wody do kondensatora. 
U dołu przy kompresorze(A) umieszczono manometr 
z wentylem bezpieczeństwa na ciśnienie 5.27 kg. na 
omż, Kondensator (G) umieszcza się w ten sposóh, 
by skoudenzowana gazolina mogła przy najniższym 
stanie płynu spływać własnym. ciężarem. Połączenie 
„ rezerwoarem (F) uskutecznione jest za pomoca 
rury i kurka (H). Kurek (H) otwiera się gdy gazo- 
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des Kompressors, wiihrend der Kondensator (G) und 
das Reservoir (F) wie in der Zeichnunę ersichtlich, 
verbunden. Bcim Boden des Kompressors (A) wurde 
cin Druckzeiger mit Sicherheitsventil fiir cinen Druck 
von nicht iiber 5.27 Kg. per cm, angebracht. Der 
Kondensator (G) wurde so aufgestellt, dass das 
kondensierte Gasolin von scinem niedrigsten Stand 
aus, infojge cigener Schwere abfliessen kann. Die 
Verbindung mit dem Reservoir (F) ertolgte mittels 
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Rohr und Sperrhahn (H). Der Hahn (H) wird geóftnet, 
wenn Gasolin im Reservoir (F) iiber seiner Hóhe 
sich zejgt und wird wihrend der Benutzung des 
Apparates und wAhrend er unter Druck steht, ge- 
ófinet gehalten. 

lina ukaże się nad poziomem zbiornika (EF) r zosta- 
wia się go otwartym przez cały czas używania apa- 
ratu t. |. jak długo on stol pod ośŚnienient. 

Podczas ruchu próbnego kompresor robił 208 
obrotów na minute i wessał 0.5616 m* gazu. liość 
CE ca a - A tę p „4 m, lata mua owcza fe ża gogy ASO W CIĄSU jednej godzin wynosiła 

UY m. Te ilosci wessanego gazu skroplły się 
RJ 4 OSR . TEE or 4 1 | | * w płyn, którego ilość i jakość zależną była od kaz- 

Wiihrend des Versuchsbetriebes machte der 
Kompressor 208 Umdrehungen per Minute und saugie 
0.5616 Kub. m. Gas ein. Das Quantum des wadhrend 
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doczesnego ciśnienia przy jakiem kompresor pra- 
cował. 

Obok umieszczona tablica, którą jak też i inne 
szczegóły dotyczące prób, zawdzięczamy kol. St. 
Russockiemu, przedstawia wynik badań otrzymanego 
płynu. 

Uzyskana gazolina z gazu była zanieczyszczona 
ropą i miała zabarwienie ciemnego piwa. 

Obecnie przeprowadzane dalsze próby mają na 
celu otrzymanie gazoliny w możliwie najczystszym 
stanie, gdyż zupełnie oczyszczona gazolina przed- 
stawia znacznie większą wartość handlową. 

Zwracamy uwagę naszych czytelników 
na inseraty umieszczone w naszem piśmie. 

Odpowiedź nu urtykuł p. Faucku 
zamieszczony w Nr. 1l czasopisma „Ropa* a zatytułowany : 

„Wiercenie płuczkowe za ropą*. 

W czasopiśmie „Nafta* (przedruk w Nrze 10. 
czasopisma „Ropa*,) odpowiedziałem p. Fauck'owi, 
na jego zawiłe artykuły pomieszczone w Nrze 8.i9. 
„Ropy*. Starałem się być objektywnym, nie należę 
bowiem do amatorów młócenia słomy. Obecnie spro- 
wokowany artykułem p. Faucka, zwrócę przedewszy- 
stkiem jego uwagę, na zły tytuł artykułu, gdyż z tre- 
Ści tegoż wynika, że winien być zatytułowanym: 
„Wiercenie za ropą patentowanym systemem Fauc- 
kowskim* a nie „Wiercenie płuczkowe za ropą". 

Sprostuję dalej twierdzenie p. Faucka: „a tu 
zjawia się jeszcze do tego członek Rady naftowej, 
i żąda by moją płuczkę oddać pod kontrolę Władzy 
górniczej*. Jeżeli bowiem już koniecznie miał się 
ktoś zjawiać, to w każdym razie nie ja. Ządań także 
nie stawiałem żadnych, bo z natciarzy to już chyba 
tylko p. Fauck nie wie, że członkowie Rady nafto- 
wej, nie bywają powoływani do stawiania żądań, 
lecz tylko do zaopiniowania przodłożeń c. k. Rządu. 

Niechże zatem Pan, Panie Fauck, zwróci się 
łaskawie do naszego c. k. Rządu, do rządu Rzeszy 
niemieckiej, do rządu rosyjskiego i rumuńskiego 
z pretensyami swojemi, że wszystkie te rządy, za- 
strzegają sobie decyzyę i kontrolę przy wierceniach 
płuczkowych, na terenach ropnych nowych, jeszcze 
nieodkrytych, a nie do mnie. 

W poprzednim moim artykule, nie broniłem ani 
gloryfikowałem kanadyjki, mimo że przecież, nie 
musi to być zły sposób wiercenia, jeżeli dotąd utrzy- 
mał się na terenach galicyjskich i wykazuje pokaźne 
postępy w wierceniu i wcale pokaźne osiągnięte 
głębokości, gdyż już do 1.600 i 1.700 m., czem 
Fauckowski sposób wiercenia dotąd poszczycić się 
me może. 

Na Kaukazie podobnie jak u nas, próbowano 
wszystkich systemów wiertniczych, jednak stary wol- 
nospad, utrzymał się na czele. Powie p. Fauck, że 
tam znowu reklamują wolnospadziści, przeciwpłuczko - 
wcy, etc. etc. ja zaś sądzę, że jak u nas kanadyjka, 
tak tam dotąd dla tamtejszych pokładów i wielkich 
dymenzyi otworów wiertniczych, najlepiej nadaje się 
wolnospad, to też tym Systemem wiercą kaukazczycy 
i wywiercili już wiele tysięcy otworów. 

einer Stunde eingesaugten Gases betrug 33.6960 
Kub. m. Die Gasmengen ergaben eine Fliissigkeit, 
deren Quantitit und Qualitit von dem jeweiligen 
Drucke, unter welchem der Kompressor arbeitete, 
abhdngig waren. 

Die nebenstehende Tafel, welche wie auch die 
iibrigen Details, wir dem Herrn Kol. St. Russocki 
verdanken, gibt das Ergebnis der Untersuchungen 
der erhaltenen Fliissigkeit. 

Das erhaltene Gasolin, war mit Rohóil verun- 
reinigt und hatte eine dunkle Bierfarbe. 

Die weiteren Proben, welche gegenwartig durch- 
gełiihrt werden, haben zum Zweck das Erhalten von 
móglichst reinem Gasolin, da ein vollkommen reines 
Gasolin, einen bedeutend grósseren Handelswert 
besitzt. 

m 

Antwort uf den Artikel des H. Fuuck 
veróffentlicht in Nr. 11. der Fachzeitschrift „Ropa* und betitelt: 

„Spiilbohrung auf Erdól*. 

In der Zeitschrift „Nafta* (Nachdruck in Nr. 10. 
d. Fachzeitschrift „Ropa*) habe ich dem Herrn Fauck 
aut seine in den Nummern 8 u. 9 veróffentlichten 
verwirrten Artikel geantwortet. Ich bemiihte mich die 
Sache objektiv zu behandeln, da ich sonst zu den 
Strohdreschern nicht gehóre. Jetzt aber, provoziert 
durch Herrn Fauck, muss ich vor Allem seine Auf- 
merksamkeit auf den ungeeigneten Titel des Artikels 
richten, da wie es sich aus dem [Inhalte desselben 
łolgt sollte derselbe: „Bohrungen auf Erdól mit 
dem patentierten Fauck'schen System* und nicht 
„Spiilbohrung auf Erdól* lauten. 

Ich muss weiter die folgende Aussage des Herrn 
Fauck richtigstellen:!... und da kommt nun auch 
noch ein Mitglied des Naphtarates und verlangt, 
dass meine Spiilbohrung unter die Kontrolle der 
Bergbehórde gestellt werde*. Daraus folot, dass 
wenn schon jemand kommen sollte, so hitte ich's 
nicht sein miissen. Ich habe auch nichts verlangt, 
gar nichts, denn von den Petroleuren ist nunmehr 
Herr Fauck vielleicht der einzige, der es nicht weiss, 
dass die Mitglieder des Naphtarates berufen werden 
nicht um Forderungen zu stellen, sondern um die 
Regierungsvorlagen zu befiirworten. 

Wollen Sie sich somit Herr Fauck an unsere 
k. k. Regierung, an die deutsche, die russische und 
die rumdnische Regierungen, welche sich die Ent- 
scheidung und die Kontrolle der Spiilbohrungen auf 
neuen, nichtentdeckten Petroleumterrains vorbehalten, 
und nicht an mich, mit Ihren Vorwiirfen wenden. 

In meinem letzten Artikel habe ich. das kana- 
dische Bohrsystem weder verteidigt noch gepriesen, 
obzwar es ein gar nicht schlechtes Bohrsystem sein 
muss, wenn es sich auf den galizischen Oelfeldern 
bis zum heutigen Tage erhalten hat und gar nam- 
hałte Bohrresultate aufgewiesen und ganz bedeu- 
tende Tiefen wie 1600 und 1700 m. erreicht hat 
mit welchen sich heute das Fauck'sche System noch 
nicht riihmen kann. 

Am Kaukasus, iihnlich wie bei uns, „wurden alle 
Bohrsysteme versucht, doch der alte Freifall hat sich 
dort erhalten. Wird Herr Fauck behaupten, dass 
dort die „Freifiller* „Anti-Spiilbohrer* die Reklame 
machen etc. sind. Ich bin der Meinung, dass ebenso wie 
bei uns das kanadische Bohrsystem, so dort fiir die 
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Nie negowałem Pańskiego starego doświadcze- 
nia wiertniczego, Panie Fauck, zdaje mi się jednak, 
że i Pan nie powinien negować mojego, tem więcej, 
że ja wprawdzie dopiero kończę osiemnasty tok 
praktyki wiertniczej, lecz zato jeszcze tkwię w czyn- 
nem wiertnictwie, a nie w teoretycznem piśmien- 
nictwie wiertniczem. 

Odpowiadając na pierwsze pytanie p. Faucka 
dlaczego dotąd daje się w Galicyi pierwszeństwo 
kanadyjce, a nie płuczce, niech odpowiedzą za mnie 
tysiące szybów, wywierconych kanadyjką szybciej, 
lepiej i taniej, aniżeli płuczką p. Faucka. 

Może odezwie się wtenczas i ten tak przez 
p. Faucka opiewany szyb „Jadwiga* w Borysławiu, 
odyż i ten był dowiercony do ropy kanadyjką. Ten 
wstrętny dla p. Faucka Świder excentryczny, zawie- 
szony na zwykłych pełnych żerdziach, używanych 
przy kanadyjce, dowiercił się do ropy i tak szla- 
chetnie zemścił się na p. Faucku. Tego chyba już 
mi p. Fauck nie zaprzeczy, będąc bowiem blizkim 
sąsiadem, parę razy zachodziłem z ciekawości oglą- 
dać postęp wiercenia Fauckowskiego, niestety cieka- 
wość moja nie została zaspokojona, gdyż w tym 
czasie wierciła wciąż kanadyjka. 

Co do pytania, z jakich powodów musi być 
wiercenie płuczkowe poddare kontroli tylko na tere- 
nach nie odkrytych, to odsyłam p. Faucka ponownie 
do rządów wyżej wspomnianych państw. 

Pytaniem dlaczego do dzisiaj nie zna się jeszcze 
nawet powodu zawodnienia Tustanowic, ukoronował 
i wpakował się p. Fauck w nieszkodliwe senatory. 
Toż już nie technicy wiertniczy, lecz nawet amatorzy 
posiadania bruttów lub chociażby t. zw. „sztrychów* 
Z „bruttów*, wiedzą, iż w pewnej części Tustanowic, 
nie należy lecieć na kupno „brutta* lub „sztrychu*, 
gdyż jest to teren Z wodą słoną wgłębną. Wiedzą 
oni także, w jakiej mniej więcej głębokości, woda ta 
poniżej pokładów ropnych przychodzi, a wiedzą 
równie dobrze, że po zamknięciu tej drugiej, wgłębnej 
wody, natrafia się w znaczniejsze| głębokości na no- 
wą, czystą ropę. 

Pytanie, dlaczego rządy, austryacki, węgierski, 
włoski i argentyński, wolały system p. Faucka a nie 
jakikolwiek inny, nie leży w zakresie mojej polemiki, 
to już sprawa fabrykacyi, stosunków, etc. w ogó'e 
sprawa firmowa. ja zaś nie występowałem w po- 
przednim moim artykule, ani teraz nie występuję, 
jako właściciel przedsiębiorstwa wiertniczego, albo 
fabrykant, lecz jako członek zaczepionej Rady nafto- 
wej i jako technik wiertniczy. Jako taki, wyraźnie 
zaznaczyłem, że nie kruszę kopii 0 kanadyjkę, bo 
nawet nadmieniłem, że sprzedam wszystkie moje 
rygi kanadyjskie na „szmelc*, gdy tylko zjawi się 
jaki system płuczkowy, który wykaże w praktyce, 
pod każdym względem lepsze rezultaty i zalety, od 
kanadyjki. 

Kończąc dzisiejszą moją odpowiedzią polemikę 
z p. Fauckiem i wszelkie ścierania Się Z nim na ła- 
mach czasopism, pozwolę sobie nadmienić jeszcze, 
że gołosłowne zarzuty, jakoby nadający ton kana- 
dyjczycy wprowadzali w błąd galicyjskie Władze 

órnicze, nie zdolne są ani tutejszych techników, 
ani też, zdaniem p. Faucka, tych tak biernych Urzę- 
dów górniczych, obrazić, 

| Wit Sulimirski. 

dortigen Verlagerungen und die grosse Dimension 
der Bohrlócher sich der Freifall am besten eignet. 
Deshalb bohren die Kaukasier mit diesem Systeme 
und haben schon mehrere Tausend Bohurlócher €r- 
bohrt. 

Ich habe Ihre langjihrige Erfahrung nicht ne- 
giert, Herr Fauck, und ich glaube, Sie sollten die 
meine auch nicht verneinen umsomehr, dass obwonl 
ich erst das achzehnte Jahr der Bohrpraxis endige, 
doch stecke ich dafiir noch in der Bohrtatigkeit, 
und nicht in der theoretischen bohrtechnischen jour- 
nalistik. 

Beziiglich der ersten Frage des Herrn Fauck, 
warum in Galizien bis heute dem kanadischen und 
nicht dem Spiilbohrsysteme der Vorzug gegeben 
wird, sollen fiir mich die Tausende von Schachten, 
welche mit dem kanadischen System besser, und 
billiger als mit der Fauck'schen Spiilbohrung erbohrt 
wurden, sprechen. 

Vielleicht móchte dann auch der vom Fierrn 
Fauck so gepriesene Schacht „Jadwiga in Tustano- 
wice reden, da auch in diesem wurde das Cel Ka= 
nadisch erbohrt. Dieser fiir Herrn Fauck so abscheu- 
liche Excentermeissel, aufgehingt auf ordinaren vollen 
kanadischen Bohrstangen, hat hier das Rohól erbohrt 
und hat sich auf Herrn Fauck so edel gerdcht. las 
wird Herr Fauck ja nicht verneinen, denn als Nach- 
bar habe ich mehreremal den -Schacht besucht, um 
den Fortschritt der Fauck'schen Bohrung zu sehen, 
leider konnte ich meine Neugierde nicht befriedigen, 
da zu jener Zeit stets kanadisch gebohrt wurde. 

Beziiglich der Frage, aus welchen Griinden die 
Spiilbohrung nur auf nicht entdeckten Terrains einer 
Kontrolle unterzogen werden muss, muSsS ich FHerrn 
Fauck wiederum zu den Regierungen der obgenannten 
Reiche absenden. 

Durch die Frage, warum bis heute nicht einmal 
die Ursache der Verwiisserung von Tustanowice be- 
kannt ist, erreichte Herr Fauck den Gipfel. Nicht 
nur die Bohrtechniker, aber sogar alle kauflustigen 
Bruttoperzentler und die Besitzer von „Strichen”* von 
„Bruttos*, wissen es, daSs man in einem gewisse1 
Teil von Tustanowice keine Bruttos oder "Acne" 
kaułen soli, da dies ein Terrain mit tiefem Salzwas- 
ser ist. Sie wissen auch, in welcher anndhernden 
Tiefe unter dem Oelhorizonte dieses Wasser erf- 
scheint und wissen ebensogut, dass man nach dem 
Absperren des zweiten, tiefen Wassers in emei Ber 
deutenderen Tiefe auf neues, reines Rohól stosst. 

Die Frage, warum die óÓsterreichische, ungari- 
sche, italienische und argentinische Regierungen das 
Fauck'sche System den anderen vorgezogen haben, 
liegt nicht in dem Bereiche meiner Polemik, es ist 
vielmehr die Frage der Fabrikation, Verhaltnisse etc. 
liberhaupt eine Geschadftssache der Firma. Ich: bin 
ebensogut friiher wie gegenwartig nicht als Eigen- 
timer einer Bohrunternehmung oder Fabrikant, son- 
dern als ein Mitglied des angegriffenen Naphtarates 
und Bohrtechniker aufgetreten. Als solcher habe ich 
ausdriicklich bemerkt, dass ich das kanadische 
Bohrsystem nicht verteidige, habe sogar angedeutet, 
dass ich alle meine kanadischen Bohrrigs verkąuten 
werde, sobald ein Spiilbohrsystem erscheinen mó- 
chte, welches in der Praxis in jeder Hinsicht bessere 
Resultate und Vorteile, als die der kanadischen Boh- 
rung, aufweisen wiirde. | 

Indem ich mit meiner heutigen Antwort die Po- 
lemik mit Herrn Fauck und jeden Ausgleich von 
Meinungsdiiferenzen auf den Spalten der Fachblatter 
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Płuczka w niebezpieczeństwie. 

Od p. Alberta Faucka otrzymujemy następujące 
pismo: 

„Z artykułu redakcyi „Ropy” z 30. czerwca wi- 
dzę, że niesłusznie uważa się mię za autora pewnego 
artykuły, który został nadesłany przez naszą wiedeńt- 
ską firmę. Ponieważ nie mam żadnego udziału w przed- 
siębiorstwie a współpracuję tylko w zarządzie jako 
doradca techniczny, nie mogę przeto wziąć odpowie- 
dzialności za tę korespondencyę, gdyż mieszkam 
w Marcinkowicach a artykuły moje nadsyłam zawsze 
wprost do redakcyi". A. Fauck. 

Uważając dyskusyę w sprawie wiercenia płu- 
czkowego za wyczerpaną, zamieszczamy jeszcze 
dzisiaj odpowiedź winną p. Fauckowi przez p. Wita 
Sulimirskiego i zamykamy tem odnośną polemikę. 
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schliesse, erlaube ich mir zu bemerken, dass die 
unbegriindeten Vorwiirfe, als ob die tonangebenden 
„Kanadiern* die Bergbehórden irrefiihren móchten, 
sind nicht im Stande weder die hiesigen Bohrtech- 
niker, noch die nach der Aussage des H. Fauck so 
passiven Bergimter zu beleidigen. Wit Sulimirski. 

Spiilbohrung in hóchster Gefahr. 

Vom Herrn Albert Fauck erhalten wir die fol- 
gende Zuschrift: 

„Aus dem Artikel der „Ropa” vom 30. Juni er- 
sehe ich, dass ich irrtiimlich als Verfasser eines Arti- 
kels angesehen werde, den unsere Firma von Wien 
eingesendet hat. Nachdem ich gar nicht direkt an 
der Firma beteiligt bin, sondern nur als technischer 
Konsulent in der Leitung mitwirke, kann ich auch 
keine Verantwortung fiir diese Korrespondenz iiber- 
nehmen, denn ich wohne in Marcinkowice und habe 
meine Artikel immer direkt an die Redaktion gesandt.* 

A. Fauck. 

Indem wir die Diskussion iiber die Spiilbohr- 
frage als erschópit ansehen, bringen wir noch heute 
die dem Herrn Fauck vom Herrn Vitus Sulimirski 
schuldige Antwort, und schliessen damit die diesbez. 
Polemik. Die Redaktion. 

pn. oucwwionnie 

Inż. R. TITUS. 

Wiercenie obrotowe z $estq płuczką, > 
O działaniu gęstej płuczki przy amerykańskich 

wierceniach obrotowych istnieją często błędne pojęcia. 
Główna podstawa zastosowania gęstej płuczki 

leży w jej porównaniu Z wodą o wyższym ciężarze 
gatunkowym, 1.4—15, lepkości i sile wiążącej. 

Wskutek większego ciężaru gatunkowego po- 
wstaje większe ciśnienie na boki niż przy Czystej 
wodzie, osypujące SIĘ kawałki pokładów, które przy 
wierceniu płuczką wodną wpadają do otworu, przy 
płuczce gęstej trzymają SIĘ SCIan otworu z powodu 
większego przeciwciśnienia, a lepkość i siła wiążąca 
płuczki gęstej zapobiegają jeszcze lepiej sypaniu. Do 
tego przyczynia się jeszcze ta okoliczność, że przy 
wierceniu rotacyjnem pokłady przewiercane nie do- 
znają wstrząśnień, Co natomiast ma miejsce przy 
wierceniu udarowem. 

Z powodu większego ciężaru gatunkowego 
można także przez wysokość słupa gęstej płuczki 
wtargnięcie wody z pokładów do otworu łatwiej 
powstrzymać, podczas gdy płuczka gęsta z powodu 
mniejszego stopnia płynności nietylko o wiele trudniej 
wchodzi do pokładów, lecz osadzając swoją zawar- 
tość gliny lub błota na ścianach może raczej spowo” 
dować zatkanie małych dopływów wodnych. 
, To ostatnie działanie może być jeszcze wzino- 
żone przez dodanie do płuczki sieczki, osypki i tp., 
które się następnie osadzają na Ścianach otworu 
| porowatość tejże wzgl. przepuszczalność wodną 
znacznie lepiej uszczelniają. 

*) Zeitft. d. Int. Ver. d. Bohring. u. Bohrtechniker. 

prehhohren mit Dickspiilunę.” 
Ueber die Wirkungen der Dickspiilung beim 

amerikanischen Drehbohren existieren oit irrige Mei- 
nungen. Der Hauptgrund der Anwendung der Dickspu- 
lung liegt in ihrem hóheren spezifischen Gewichte, 
1.,—1.5, und in ihrer Klebrigkeit und Bindekraft im 
Vergleich zu reinem Wasser. 

Durch das hóhere spezifische Gewicht entsteht 
ein grósserer Seitendruck als beim reinen Wasser, 
Gebirgsteile, welche bei Wasserspiilung ins Bohrloch 
fallen, kónnen bei Dickspiilung davon abgehalten 
werden und bieiben infolge eines grósseren GGegen- 
druckes an der Gebirgswand haften, was durch die 
Klebrigkeit oder Bindekraft der Dickspiilung noch 
mehr begiinstigt wird; zudem kommt noch, dass beim. 
Drehbohren keine Erschiitterungen der Gebirgswand 
vorkommen, wie dies beim Stossbohren der Fall ist. 

Infolge des hóheren spezifischen Gewichts kann 
auch durch die Hóhe der Dickspiilung im Bohrloch 
Wasserzudrang aus dem Gebirge leichter zuriickge- 
halten werden, wobei die Dickspiilung selbst infolge 
ihres geringeren Fliissigkeitsgrades weniger leicht ins 
Gebirge eindringt, sondern weit eher Verstopfung 
kleiner Wasserzuginge oder Austrittsstellen durch 
Absetzen ihrer Ton- oder Lehmteile verursacht. 

Diese letztere Wirkung kann noch dadurch er-. 
hóht werden, dass man der Dickspiilung leichte 
Stofte wie Hicksel, Spreu und dergleichen beimengt, 
welche sich dann mit an der Gebirgswand absetzen 

*) Ztft. d. Int. Ver. d. Bogring. und Bohrtechniker. , 
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Oprócz tego, wskutek ruchu obrotowego jaki 

przybiera płuczka wskutek rotacyi rury wiertniczej 
zapobiega się spadaniu kawałków pokładu i osiąga 
się równomierne osadzanie na ścianach otworu. 

Ażeby działanie gęstej płuczki możliwie po- 
większyć, byłoby wskazanem zastosować odwrotną 
płuczkę, tak, ażeby płuczka nasycona materyałami 
wiążącymi i zatykającymi mogła najsamprzód osadzić 
swe gęste części a następnie zabrawszy łyżkowiny 
wyjść na powierzchnię. W ten sposób osiągnęłoby 
się łatwiejszą i dokładniejszą kontrolę przewierco- 
nych pokładów, podczas gdy rury podchwytowe, 
zwane przez Amerykanów Calyx, których używa się 
często do chwytania zasypu dawałyby dokładny 
obraz przewiercanych pokładów. 

Dzięki różnorodnym zaletom, jakie posiada gę- 
sta płuczka, można dochodzić do znacznie większych 
głębokości nie będąc zmuszonym do rurowania, niż 
to ma zwykle miejsce. Średnicy rur nie potrzeba 
tak często zmieniać lub zmniejszać, przez co osiąga 
się większą dymenzyę końcową, przy mniejszej 
ilości kolumn rur. 

O ile podatność terenu do wchłaniania lub 
przepuszczania wody można przez gęstą płuczkę 
znacznie zmniejszyć, to jednak nie można nią osią- 
gnąć lub dokonać zamknięcia wody. 

Skoro istnieją przepisy władz górniczych, nor- 
mujące zamknięcie wody, co w przeważnych wy- 
padkach ma miejsce, w takim razie zalety płuczki 
błotnej znacznie maleją. | 

Tej niedogodności zaradzić można tylko w ten 
sposób, że zamknięcie wody przeprowadza się 
w samym pokładzie, co można dokonać tylko przez 
cementowanie. 

Zamknięcie wody przez cementowanie kamienne 
lub zwykłe przedstawia przy płuczce błotnej zna- 
czne trudności. | 

(O ile zamknięcie wody przez cementowanie 
ma Się udać, to przedewszystkiem musi być otwór 
wiertniczy w okolicy miejsca, w którem zamknięcie 
ima nastąpić, dokładnie oczyszczony z gliny i iłu, 
jeżeli masa cementowa z terenem, wzgl. teren z ru- 
rami ma stanowić silnie związaną masę; przeto 
gruntowne wypłukanie otworu wiertniczego przed 
wprowadzeniem doń cementu jest konieczne. 
| Takie jednak płukanie naraża utrzymany sztu- cznie otwór. 

Przy płuczce błotnej ma się przeto tę korzyść, 
że od jednego do drugiego zamknięcia wody można 
utrzymać tę samą dymenzyę otworu względnie prze- 
prowadzić tę samą dymenzyę rur, co bez płuczki 
błotnej, jak dowodzi praktyka, mimo stałego rusza- 
nia rurami, tylko rzadko da się osiągnąć, 

Korzystnem byłoby, zwłaszcza w terenach bo- 
gatych w wodę, gdzie często trzeba przeprowadzać 
zamknięcie, ażeby w celu uniknięcia za małej koń- 
cowej dymenzyi rur od jednego do następnego 
zamknięcia wody prowadzić te same rury, i wszy- 
stkie zamknięcia nią przechodzić. Przytem jednak ko- 
mecznem by było zamykanie wody za pomocą ce- 
mentowania, które do zupełnego związania potrzebuje 
około trzy tygodnie czasu. Czas ten traci się bez- 
użytecznie. | 

„Mamy przeto wybór między stratą czasu i utrzy- 
maniem dymenzyi przy cementowaniu a zamknięciem 
wody w pokładzie i stratą dymenzyi. 

powyższych dwóch sposobów wybrać by na- 
leżało pierwszy, oszczędza się tu bowiem na rurach 
I osiąga Się większą dymenzyę przy dowierceniu ropy. 

und die Porositit der Gebirgswand oder deren 
Wasserdurchlissigkeit noch besser abschliessen. 

Ausserdem wird auch durch die drehend krei- 
sende Bewegung, welche die Dickspiilung infolge der 
drehenden Bewegung des Bohrrohres und ihrer Ad- 
hdsion an das Rohr mit amnimmt, Gebirgsteile vom 
rerabfallen abgehalten, zugleich aber auch ein móg- 
lichst gleichmassiges Absetzen an der Bohriochwand- 
iliche erzielt. 

Um die Wirksamkeit der Dickspiilung móglichst 
zu. bełórdern, wire es vorteilhafter, die Spiilung in 

"uumgekehrter Weise anzuwenden, so dass die mit 
Binde- und Verstopfungsmaterial beladene Spiilung 
Gelegenheit hat, zuerst ihre mitgefiihrten Stofte abzu- 
setzen, dann mit aufgenommenem Bohrklein in die 
Hóhe zu gehen, wodurch auch die Kontrolle iiber 
die durchteuften Schichten eine leichtere und mehr 
sicherere wiirde, auch wiirden Abfangrohre, wie sie 
zum Abłangen des Nachfalls manchmal benutzt wer- 
den, und welche die Amerikaner Calyx nennen, bei 
ihrem Gebrauche zum Ansammeln des entstehenden 
Bohrkleins reinere Ablagerungen desselben aufweisen. 

Iniolge der verschiedenen Vorteile, welche die 
Dickspiilung gewihrt, ist es móglich, auf weit gróssere 
Tieien vorzudringen, ohne Verrohren zu miissen, als 
sonst gewóhnlich der Fall ist. Der Bohrlochdurch- 
messer muss weniger oft gewechselt oder verkleinert 
werden, wodurch man einen grósseren Enddurch- 
messer bei geringerer Anzahl von Verrohrungsko- 
lonnen erhalten kann. 

Wenn nun auch die Fahigkeit des Gebirges, 
Wasser aufzunehmen oder durchsickern zu lassen, 
durch die Dickspiilung stark vermindert werden kann, 
so kónnen doch kleine Wasserabschliisse mit ihr 
erreicht oder ausgefiihrt werden. 

Sind durch bergpolizeiliche Verordnungen Was- 
serabschliisse vorgeschrieben, wie dies meistens der Fall 
ist, so werden die Vorteile der Dickspiilung begrenzt. 

Der Wasserabschluss erfordert den Finbau der 
Verrohrung und dies hat fiir das weitere Abteufen 
auch noch eine Verkleinerung des Bohrlochdurch= 
messers zur Folge. 

Diesen Uebelstand kann man umgehen, wenn 
man den Wasserabschluss im Gebirge selbst macht, 
das heisst, wenn man das Gebirge an der betreffen- 
den Stelle versteinert, was nur durch Anwendung von 
Zementmórtel fiir die Dauer ausfiihrbar ist. 

Die Versteinerung des Gebirges und selbst der 
gewóhnliche Abschluss mit Zement haben beim Ge- 
brauche von Dickspiilung ihre Schwierigkeit. 

Soll ein Abschluss, bei welchem Zement ver- 
wendet wurde, gut gelingen, so muss vor allem das 
Bohrloch in der Umgebung des auszufiihrenden 
Verschlusses besonders von Lehm oder Ton gut ge- 
reignigt sein, wenn die Zementmasse mit dem Ge- 
birge oder mit Gebirge und Verrohrung eine fest 
bindenden Masse bilden soll; es muss daher ein griind- 
liches Ausspiilen des Bohrloches dem Einfiihren des 
Zementmórtels vorangenen. 

Das Ausspiilen gefdhrdet aber die kiinstlich ge- 
haltene Bohrlochwand. ckżea | a 

Man hat also bei Aawendung der Dickspiilung 
den Vorteil, dass man von einem Wasserabschluss 
bis zum folgenden denselben Bohrlochsdurchmesser: 
beibehalten kann oder mit einer Verrohrungskolonne 
durchkommt, was ohne Dickspiilung, wie die Praxis 
beweist, auch bei Anwendung kontinuierlicher Bohr- 
rohrbewegung selten votkommt. 55 5; 
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Przy amerykańskiem wierceniu rotacyjnem nie 

zwraca się na to uwagi. Wierci się w najprymityw- 
niejszy sposób. 

Przy tym sposobie wiercenia chwyta się rury 
między rolki lub walce, tak aby umożliwić równo- 
czesne zapuszczanie i obrót rur. Ponieważ jednak 
zwykle role chwytają rury tylko w czterech punktach 
przeto ciśnienie wywierane na tych punktach na 
Ściany rury musi być tak znaczne, ażeby tarcie jakie 
powstaje między rolkami a rurą było tak wielkie, iżby 
umożliwiło nieprzerywany obrót rury nawet przy 
znacznym oporze. 

Ten rodzaj żerdzi, czy rur obrotowych, nara- 
żony jest w podwójny sposób a to na opór obrotu 
przeciw sile obrotowej i na zdeformowanie z po- 
wodu ciśnienia rolek powodujących obrót. 

Ażeby tym działaniom odpowiednio przeciw- 
działać, musi się używać rur o silniejszych ścianach. 
Z powodów ekonomicznych byłoby wskazanem, 
zwłaszcza tam, gdzie wykonuje się po sobie więcej 
wierceń rotacyjnych, by rur tego rodzaju używać 
tylko do wiercenia. 

Definitywne zarurowanie otworu może nastą- 
pić zwykłemi lekkiemi rurami. 

Wprowadzanie płuczki błotnej za pomocą 
pompy, pociąga za sobą częste naprawy pompy, 
których można uniknąć wtłaczając płuczkę za po- 
mocą zgęszczonego powietrza, co dałoby się za- 
stosować łatwiej wtedy, gdyby do popędu kopalni 
w okolicach bogatych w ropę i gazy, używano 
w celu uniknięcia eksplozyi, zgęszczonego powietrza. 

Aby bez przerw módz wprowadzać płuczkę za 
pomocą zgęszczonego powietrza, używa się dwóch 
cylindrów, połączonych ze sobą w dole do miesza- 
nia błota, które są w ten sposób urządzone, że gdy 
jeden cylinder wypróżnia się wskutek wpuszczenia 
zgęszczonego powietrza, drugi napełnia się ze 
zbiornika. 

Jako narzędzie wiertnicze umocować można na 
obracających się rurach, płaski świder, koronę wier- 
tniczą lub tp., stosownie do pokładu. Można również 
zastosować ekscentryczną koronę. W tym jednak 
wypadku dobrze jest, dać żerdziom wzgl. rurom 
rotacyjnym prowadzenie u góry, ażeby ekscentry- 
czne działanie oporu korony, nie spowodowało 
odchylenia od pionu. | 

Ponieważ Świder nie może być zanadto obcią- 
żony, a obciążenie powinno być regulowane Stoso- 
wnie do pokładu, jest rzeczą wskazaną połączyć 
żerdzie czy rurę z magazynem sprężynowym, któ- 
rym przez silniejsze lub słabsze popuszczanie, można 
regulować obciążenie świdra. 

Sprężyny łączy się za pomocą wielokrążka 
i liny z popuszczadłem. 

Ponieważ postęp wiertniczy przy systemie obro- 
towym jest przeważnie równomierny a często bardzo 
szybki, można do popuszczania żerdzi używać auto- 
matycznego, hydraulicznego popuszczadła, które 
w oznaczonych odstępach czasu popuszcza o pewnie 
równy postęp bez pomocy robotnika. 

Rury używane przy wiercenie rotacyjnem nie 
mogą mieć na zewnętrznych ścianach żadnych wy- 
stających części, lecz muszą posiadać jednostajnie 
równe zewnętrzne Ściany. 

Przy wierceniu obrotowem zdarzają się utrące- 
nia i wypadki rzadziej, niż przy wierceniu udarowem. 
W nieco większej głębokości nie są żerdzie obcią- 
żone całym swoim ciężarem własnym, gdyż na świ- 
der nie można wywierać zanadto wielkiego ciśnienia. 

Von Nutzen, inskhesonders in wasserreicherem 
Gebirge, wo oft Abschliisse zu machen sind, wiirde 
es sein, wenn man, um keinen zu kleinen Enddurch- 
messer trotz des Gebrauchs der Dickspiilung zu er- 
halten, mit demselben Bohrlochdurchmesser iiber ge- 
machte Wasserabschliisse hinweggehen wiirde; was 
aber nur dann geschehen kónnte, wenn das Gebirge 
versteinert wiirde, was aber zu seiner Erhdrtung min- 
destens drei Wochen Zeitverlust verursacht. | 

Man hat also zwischen Zeitverlust bei Beibe- 
haltung des gleichen Durchmessers oder eines ge- 
ringeren Zeitverlustes bei Anwendung von Tonab- 
schłuss, verbunden mit einer Verkleinerung des Bohr- 
lochdurchmessers, die Wahl. a> | 

Von beiden diirite ersteres vorzuziehen sein, da 
hiebei an Lidngen der Verrohrungen gespart und 
oleichzeitig ein grósserer Aufschlagsdurchmesser €r- 
halteewwma A 

Bei der amerikanischen Drehbohrweise wird 
hierauf nicht Riicksicht genommen. Man bohrt auf 
die einfachste Weise. | 

Rei dieser Art von Drehbohren werden die 
Rohre zwischen Rollen oder Walzen eingeklemmt, 
so dass ein Senken der Rohre und Drehen gleich- 
zeitig erfolgen kann. Da aber die Róhre gewóhnlich 
nur an vier Punkten von den Rollen gefasst werden, 
so muss der Druck, welcher an diesen Stellen gegen 
die Rohre ausgeiibt werden muss, ein so starker 
sein, dass durch die zwischen Rohr und Rollen ent- 
stehende Reibung so gross ist, dass eine Drehung 
des Rohres auch bei grósserem Widerstand ohne 
Unterbrechung stattfindet. i i Diese Art von Gestinge oder Drehrohre sind 
auf doppelte Weise in Anspruch genommen, durch 
den Drehungswiderstand auf Torsionstestigkeit und 
dutch den Druck der die Drehung bewirkenden Rol- 
len oder Walzen aut Deformierung des Umfiańges. 

Um beiden Einwirkungen geniigend widerste- 
hen zu kónnen, miissen diese Rohre stdrkere Wan- 
dungen erhalten. Aus ókonomischen Griinden ist es 
besser diese Art Rohre nur fiir Bohrzwecke zu ge- 
brauchen, besonders wenn mehrere Bohrungen nach- 
einander durch Drehbohren ausgefiihrt werden sollen. 

Die definitive Verrohrung des Bohrlochs kann 
mit den gewóhnlichen leichteren Futterrohren ge- 
macht werden. | | | 

Das Einfiihren der Dickspiilung durch eine 
Druckpumpe verursacht oftmalige Reparaturen der- 
selben, welche man vermeiden kann, wenn die Dick- 
spiilung durch Pressluft eingedriickt wird, was um 
so leichter geschehen kann, wenn man fiir den Be- 
trieb der ganzen Bohrung in 6l- und gasreichen Ge- 
genden, um Explosionen zu verhiiten, Pressluft 
benutzt. i * 
._. Um mit Pressluit Dickspiilung ununterbrochen 

einfiihren zu kónnen, benutzt man zwei Zylinder, 
welche mit dem Mischbottich in Verbindung stehen 
und abwechselnd aus diesem ihre Fiillung erhalten 
und zwar derartig, dass, wenn der eine Zylinder 
durch eingelassene Pressluft sich entleert, der andere 
sich aus dem Bottich fiillt. | 

Als schneidendes Werkzeug am sich drehenden 
Rohr kann der Flachmeissel, die Bohrkrone oder 
der Schrotzylinder, je nach der vorhandenen (e- 
birgsart, in Anwendung kommen. Man kann auch 
exzentrische Bohrkronen anwenden. In diesem Falle 
ist es aber gut, wenn man dem Gestande oder Dreh- 
rohr etwas oberhalb eine Fiihrung gibt, damit die 
exzentrische Wirkung des Widerstandes bei der Krone 
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i FABRYKA STRYJ. 
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Stacya kolejowa, 
Urząd pocztowy 
i telegr. w Stryju. 

Konto poczt. Kasy 
OSZCZĘGII. SZZEDSE 

. Telegramy: 
„SWIDRY*, Stryj. [EJ 

Nr. telefonu 7. 

FABRYKI UROCZNE 
W GALICJI: 

Borysław, 
teleron Nr. 16. 
Tustanowice, 
telefon Nr. 9. 

Borysław-Wolanka, 
telefon Nr. 64. 

Najnowsze kombinowane urządzenia wiertnicze, 

a SPÓŁKA Z O. P. 
PRZEDTEM 

PERKINS, MAC INTOSH 8 PERKINS 
rok założenia 1885. 

ua ezecchnj | pawemaetna 3ł || 
1L ,ą! mj 

| ( 
| 

Wykonują i dostarczają: 
MASZYNY, narzędzia i urządzenia służące do 

Ę głębokich wierceń za naftą systemem kanadyj- 
skim linowym i płuczkowym. 

ŻURAWIE wiertnicze kanadyjskie i kombinowane 
z najświeższemi ulepszeniami, dostosowane 
do rozmaitych głębokości. 

SZKIELETY w konstrukcyi żelaznej żurawi jakoteż 
wież wiertniczych, łatwo rozbieralne. 

KOŁOWROTY parowe (hasple) w różnych wiel- 
kościach znanej pierwszorzędnej jakości (z któ- 
rych obecnie 90 kołowrotów w ruchu). 

POMPY parowe, kieraty pompowe i pompy ropne, 
jakoteż całe kompletne urządzenia do eksplo- 
atacyi ropy. 

SPECYALNOŚĆ: Świdry ekscentryczne Patent 
Mac Garvey we wszelkich dymenzyach. 

NARZĘDZIA i przybory wiertnicze do systemów 
kanadyjskiego, linowego i płuczkowego. 

ŻERDZIE wiertnicze z żelaza osobliwego gatunku, 
sztangi ratunkowe z jednej sztuki wykute, bez 
spawki, w rozmaitych wymiarach i kalibrach, 
Śruby ratunkowe sprzężone, na łożyskach kul- 
kowych obracalne, poruszalne z zewnątrz wieży. 

1 
| ez 

Fabryka w Anglii: 
Perkins, Mac Intosh 
Petroleum Tool € 
Boring Co. Limited, 

w St. Albans. 
Telegramy: 

BORING, St. Albans. 
zaw A p 

Biuro : 

London, E. (. 
Bishopsgate 79. 

Telegramy : 
OLEBORERS, London. 

Jeneralny zastępca 
dla Luropy: 

Towarzystwo dla 
handlu, przemysłu 

i roln. we Lwowie, 
ul. Romanowicza 1. 1. 

Telegramy: 

Towarzystwo handlowe, Lwów. 
Telefon Nr. 168. 

systemu obrotowego „ROTARY*%* z systemem 
udarowym galicyjsko-kanadyjskim — kompletnie 

lub oddzielnie. 
Wyjaśnienia, szkice i oferty na żądanie hezpłatnie. 
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Złamanie przez przekręcenie żerdzi zdarza się tylko 
przy słabszych żerdziach. Przy wierceniach za ropą, 
ma się zawsze znaczniejszą dymenzyę rur, używa się 
przeto jako żerdzi rur o większej średnicy, przy 
której strącenie rury jest niemożliwe, nawet gdyby 
nastąpiło zaczęcie Się świdra w ciągliwym pokładzie. 
Przy wierceniu rotacyjnem można tedy zastosować 
urządzenia i zmiany, niewykonalne przy wierceniu 
udarowem. | 

Używając hartowanego śrutu stalowego, nawet 
w najtwardszym pokładzie nie potrzebujemy obawiać 
się utraty demenzyi. 

W okolicach bogatych w głęboką ropę i gazy, 
zaliczyćby można wiercenie systemem obrotowym za 
pomocą żerdzi wydrążonych o znacznej średnicy 
wewnętrznej w połączeniu Z zastowaniu popędu 
zgęszczonem powietrzem do najnowszych i najlep- 
szych zdobyczy. 

2] KAZIMIERZ OSSOWSKI INŻYNIER 

OBROŃCA PATENTOWY 
PATENT-ANWALT 

PETERSBURG, Wozniesienskij Prospekt 20. 
BERLIN, Potsdamerstr. Nr. 5. 

u ————-2- 

"WILHELM SUSSMANN 
BIURO SPEDYCYJNE 

SKŁAD OLEJÓW MASZYNOWYCH, WĘGLA KAMIENNEGO 
I ARTYKUŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH. 

| BORYSŁAW, ul. Wolaniecka obok warstatów Zdanowicza. 
Telefon Nr. 214. Telefon Nr. 214. 
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Statystyka naftowa. 
Niewielu z naszych czytelników przeglądając 

nasze miesięczne zestawienie produkcyi, zdaje sobie 
sprawę, wiele pracy i kosztów wymaga zestawienie 
cyfr pojedynczych, zanim jesteśmy w stanie dać czy- 
telnikom naszym obraz miesięcznej produkcyi czy też 
stanu szybów. 

Pamiętać bowiem należy o tem, że zestawienia 
„Ropy”, jako pisma poświęconego przedewszystkiem 
sprawom przemysłu galicyjskiego powstają ze żmud- 
nej pracy kilku ludzi, z których potem korzystają 
inne pisma fachowe, jako z cyłr źródłowych, nie po- 
dając jednak nigdy. żródła. Każde takie pismo czy 
to polskie, niemieckie, angielskie lub francuskie do- 
daje przy każdem sprawozdaniu cyfrowem: „kores- 
pondent nasz donosi Z Borysławia”, niewiedząc może 
nawet o tem, że ten szanowny korespondent czerpie 

- Autorsrechte, im Gegenteil, es ist uns daran gelegen, 

kcin Abweichen aus der senkrechten Richtung her- 
vorbringen kann. | 

Der Schrotzylinder kann, wie die Krone kon- 
zentrisch oderexzentrisch wirkend, angewendet werden. 

Da der schneidende Teil nicht zu stark be- 
lastet sein darf, und die Belastung je nach der 
Gebirgsart regulierbar sein muS5, SO ist es gut, das 
Rohr oder Gestinge mit einem Federmagazin zu 
verbinden, wodurch mehr oder weniger Nachlassen 
eine gróssere oder geringere Belastung auf den 
Meissel kommt. 

Das Federmagazin steht durch Flaschenzug und 
Seil mit der Nachlassvorrichtung in Verbindung. 

Da beim Drehbohren ein regelmdssig gleiches 
und oft schnelles Niederbringen der Bohrsohle ein- 
tritt, so kann man zum Nachlassen des (iestanges 
sich eines automatischen, hydraulischen Nachilass- 
apparates bedienen, wo zum Beispiel fiir eine Rohrlange 
innerhalb einer bestimmten Zeit ein regelmdssig gleich 
orosses Nachlassen ohne Hilfe eines Arbeiters erfolgt. 

Die zum Drehboren verwendeten Róhre diirfen 
auf der iusseren Wandfliche keinerlei hervortreten- 
den Teile haben, sondern miissen eine gleichfórmige 
aussere Wandunęsfliche besitzen. 

Beim Drehbohren kommen nicht so leicht Brii- 
che und Ungliicksfille vor als beim Stossbohren. 
In etwas grósseren Teufen ist das Gestdnge nicht 
mit seinem ganzen Eigengewicht belastet, da kein 
zu grosser Druck aut den Meissel kommen dart: ein 
Bruch durch Abdrehen des Gestinges kommt nur 
bei schwiicherem Gestinge vor. Bei Bohrungen auf 
Petroleum hat man immer grósseren Bohrdurchmes- 
ser, wird daher auch stets als Gestingerohr ein 
Rohr von grósserem Durchmesser wahlen, wo ein 
Abdrehen nicht eintritt, auch wenn ein Verballen des 
Meissels im zihen Gebirge eintreten sollte. Man 
kann daher auch beim Drehbohren Anordnungen 
oder Verinderungen treffen, welche beim Stossboh- 
ren unausfiihrbar waren. i | 

Durch Anwendung von gehdrtetem Stahlschrot 
ist man auch beim hartesten Gebirge nicht an klei- 
nen Bohrlochsdurchmesser gebunden. 

In 6l- und gasreichen Gegenden mit tietliegen- 
den Oellagern wiirde das Abteufen mittels Drehboh- 
ren mit Hohlgestinge von grósserem lichten Durch- 
messer in Verbindung mit Pressluftbetrieb zu: den 
neunesten und erfolgreichsten Fortschritten der Tief- 
bohrtechnik gehóren. 

Petroleum-Statistik. 
_ Nur wenige unserer Abonnenten wissen eS, 

wieviel Geld und Arbeit. uns die Zusammenstellung 
der einzelnen Produktionsziffern kostet, bevor wir 
im Stande sind ein genaues Bild der monatlichen 
Gesamtproduktion oder den Stand der Bohrungen 
den Lesern vorzulegen. 

Wir sind leider in der unbequemen Lage, dass 
wir von den Zusammenstellungen anderer Zeitschriiten 
nicht schópfen kónnen, da allen Zeitschriften und 
Korrespondenten derselben auf das Erscheinen unse- 
rer Statistik warten, und sind wir immer die ersten, 
welche in die weite Welt den Produktionsbericht 
des Boryslaw-Tustanowicer. Reviers ergehen lassen. 

Es handelt sich uns hier jedoch nicht um die 

dass nur die von uns zusammengestellten richtigen 
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swe wiadomości statystyczne z „Ropy*. Nie chodzi 
nam tu jednak o prawa autorskie, wydajemy bowiem 
nasze statystyki właśnie dla użytku świata naitowego 
i zależy nam raczej na przedrukowywaniu przez inne 
pisma naszych poprawnych cyfr, niż na wprowa- 
dzeniu w błąd interesowanych przez szacunkowe 
cyłry podawane przez pojedynczych korespodentów, 
i na fałszowaniu przezto historyi rozwoju naszego 
przemysłu naftowego. 

Jakiegoż jednak poparcia doznajemy ze sfer, 
któreby nas poprzeć powinny; — oto nie tylko żad- 
nego ale wprost napotykamy na niebotyczne utrud- 
nienia, tajemnice urzędowe i t. p. zasłaniania się, 
jak gdybyśmy co najmniej przez publikacyę naszych 
wykazów popełniali zdradę stanu. Nie widzimy zu- 
pelnie przyczyny, dla jakiej w miesiąc później nie 
możnaby opublikować dokładnych cyfr produkcyj 
danego szybu w poprzednim miesiącu, a chyba tylko 
chęć oszukania bruttowców, którzy wykazy danej 
kopalni porównują z naszymi, mogłaby stać temu na 
przeszkodzie. Brak dokładnych źródłowych dat doty- 
czących rozwoju naszego przemysłu i produkcyi za 
lata dawniejsze daje się obecnie bardzo dotkliwie 
odczuwać, a redakcya nasza spotyka się z zarzutami, 
że dat tych nie posiada, jednak skąd ich wziąć? 
Z nakładem wielkich kosztów i pracy zestawiliśmy 
produkcyę pojedynczych szybów w Borysławiu i Tu- 
stanowicach od r. 1900. Jest to dziś jedyna mniej 
więcej dokładna statystyka produkcyi szybów za po- 
wyższe lata. 

Istnieje wprawdzie subwencyonowana przez 
Wydział krajowy statystyka naftowa, wydawana przez 
czasopismo „Nafła*, ogranicza się ona jednak tylko 
na tem, że raz na rok opublikowuje się przywóz 
i wywóz ropy i produktów naitowych do Austro- 
Węgier, zaś z początkiem każdego roku gołosłowne 
Sprawozdanie, że w miejscowości tej był ruch więk- 
szy a w miejscowości tamtej był mniejszy. Dziwne, 
że przy odporności naszych przemysłowców i tyle 
można zebrać. Czując brak dokładnych zestawień 
z Borysławia-Tustanowic, perły naszego przemysłu 
naftowego, podjęliśmy przed niespełna dwoma laty 
publikacyę statystyk nattowych rejestrując co dnia 
ważniejsze wypadki tutejszego zagłębia, mogące mieć 
znaczenie dla przyszłej monografii tutejszego zagłę- 
bia jak też niemniej dia przyszłego rozwoju przemy- 
słu. Dział statystyczny prowadzony własną pracą 
i własnym kosztem bez jakichkolwiek dla nas ko- 
rzyści a czynimy to dla dobra całego przemysłu 
nattowego i mamy prawo żądać od ogółu poparcia. 

Zwracamy się przeGe GPP F. firm nattowych 
w Borysławiu, by zechciały naszą pracę w tym kie- 
runku poprzeć przynajmniej moralnie. 

Redakcya. 

Ziiiern verbreitet seien, damit die interessierten Kreise 
genau informiert und die Geschichte der Entwicklung 
unserer Industrie nicht gefilscht sei. 

Wir miissen jedoch mit Bedauern hier Offentlich 
bemerken, dass wirin unserer Arbeit, nicht nur keine 
Unterstiitzung erfahren, sondern werden uns von 
vielen Seiten solche Schwierigkeiten in den Weg ge- 
stellt, als ob wir durch die Publikation der Produk- 
tionsziffern einen Hochverrat begehen móchten. Wir 
kónnen absolut nicht einsehen, warum die Produk- 
tion von einzelnen Schichten nach Ablaute eines 
Monates nicht verófifentlicht werden kónnte, hier kann 
nur die Absicht des Beschwindelns der Bruttoper- 
zentler, welche die ihnen von der Grube eingesand- 
ten Abrechnungen mit unseren Zusammenstellungen 
vergleichen und die Richtigkeit derselben auf diese 
Weise kontrollieren, ins Spiel kommen. 

Der Mangel an genauen und sicheren Quellen- 
Ziftern fiir die verflossenen Jahre, macht sich jetzt 
sehr peinlich fiihlbar. Wir erhalten oft Anfragen iiber 
die Produktionsziffern einzelner Schiichte in vergan- 
genen Jahren, und werden uns Vorwiirte gemacht, 
dass wir dieselben nicht besitzen. Wo sollen wir 
sie jedoch hernehmen ? Mit grosser Miihe und Kosten- 
autwand, haben wir die Produktion einzelner Schiichte 
fir die Jahre 1900—1910, zusammengestellt und dies 
ist die einzige mehr weniger genaue Statistik der 
Rohólproduktion der eiuzelnen Schichte fiir die 
obigen [ahre. 

Es existiert zwar eine durch den Landesaus- 
schuss subventionierte Petroleumstatistik, welche 
wird von der Zeitschrift „Nafła* alljihrlich beraus- 
gegeben; dieselbe beschrinkt sich jedoch nur auf die 
Publikation der Export- u. Importziftern von Rohól 
und Rohólprodukten und auf einen aligemeinen Be- 
richt, dass in dieser Ortschaft die Produktion grósser 
als in jener war. Angesichts der grossen Kosten, 
mit welchen die Sammlung von statistischen Daten 
verbunden ist und der Stiitzigkeit unserer Industriel- 
len ist es ein Wunder, dass auch diese Daten ge- 
sammelt werden kónnen. 

Wir wollten dem Uebelstande abhelfen und vor 
ungetihr zwei Jahren haben wir die Publikation von 
statistischen Daten und die Notierung von wichti- 
geren Ereignissen, welche fiir die (eschiftskreise 
und fiir eine zukiinitige Monographie der Industrie 
von Wert sein kónnten, in Angriff genommen. 

Wir fiihren unsere statistische Abteilung mit 
eigener Miihe und eigenen Mitteln ohne irgendwel- 
chen Nutzen fiir uns selbst, wir tun dies einzig u. 
allein im Interesse der Petroleumindustrie und wir 
haben das Recht von dem Gros der Industriellen 
eine Unterstiitzung zu verlangen. Wir wenden uns 
somit an die Boryslawer Petroleumfirmen mit dem 
Ersuchen, unsere diesbez. Arbeit, an welcher sie 
selbst das grósste Interesse haben, wenigstens mo- 
ralisch zu unterstiizen. Die Redaktion. 

Uskar Loewenkerz 4 Cie in Borysław. 
leleg.-Adr.: Loewenherz, Borysław. — Telephon Nr. 8. 
Geschiiftskreis: Kommerzielles u. Technisches 
Bureau fur Naphta u. Montan-Angelegenheiten. 
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EKSPEDYCYA ROPY OPAŁOWEJ W CZERWCU 1913. HEIZOEL-EXPEDITION IM JUNI 1918. 

Kg. 50.3247 

STACYA — STATION Suma Petrolea Karpath Braganza 

TR W FULAPAJNA KŻ BE EONENKLJ 
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Kolomea . 1 15700] 1 15700| —| — Bap: 
Linz 1 | IOTOGE A 15160 a ae RR A 
Lwów- Podzamcze AJEZTSWZU ma 15020 —| — BG Da 
Munkacs ie ioa0 DORON |. AL = Nesselsdort 2. 30000] — — 2| 30000] - —| - — 
Perzenkówka . 1. 15750) —| — R A 1 15750 

SNMOA: > ZANO. 12) 163350 9 117600 2 30000 ! 15750 

Zolnzek Techników Wiertniczych w Borystooiu rt nu sklaczie następujące wydawnictwa i wysyła je za zaliczką lub poprzedniem natesłaniem nuleżytości: 
Prof. Dr. Józei Grzybowski — Geologia Mapa orjentacyjna Tustanowic. . .K 2— 

RASRIOWA GS 0, 030000 osea. K —50 „Jednodniówka' I. Zjazdu polskich tech- 
Polski Kalendarz naftowy za rok 1908 „ 6.— ników weriniczych +3 «2 « « „p 1.— 

" s * 6 s PORĘ ;, DES Dr. Tad. Tarasiewicz „Przesilenie nait.* „„, —.50 € 

| ść ; 3 050 0909..,, 0 Inż. Jan Sholman „Przesilenie naitowe*,„, 0.30 
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ZENTRALBUREAU 
4 FABRIK, STRYJ. 

Bahn-, Post- £ 
Telegraphen-Station 

Stryj. 
BEA. Naam IBN 

Postsparkassen- 
Konto Nr. 122.331. 

A Zm om taż RAK TR 

Telegramm-Adresse : 

„SWIDRY* Stryj. 

Telephon Nr. 7. 

mae Daw 

LWEIG-FABRIRER 
IN GALIZIEŃ : 

Borysław, 
Telephon Nr. 16. 

Tustanowice, 
Telephon Nr. 9. 

Borysław-Wolanka, 
Telephon Nr. 64. 

ł 

[kd] 

GESELLSCHAFT M. B. H. 
VORMALS 

PERKINS, MAC INTOSH % PERKINS 
gegriindet 1885. 

|| | mą 
| zzz JL 'g mu 

Erzeugen und liefern: 
MASCHINEN, Werkzeuge u. komplette Einrichtun- 

gen fur Tiefbohrungen nach kanadischem 
System fiir Seil- und Spiilbohrung. 

BOHRKRANE nach verbessertem kanadischem 

System und kombinierte Bohrkrine nach alier- 
nenesten Konstruktionen ausgefiihrt fiir entspre- 
chende Tiefe. 

TRANSPORTABLE ausfaconeisen gebaute und leicht 
montierbare Bohrkrine und Bohrturmgeriiste. 

DAMPFFÓRDERHASPEL fiir Fórderung des Oels 
aus Bohrlóchern mittels Kolben in verschiede- 
nen Gróssen in bekannter erstklassiger Quali- 
tat, wovon iiber 90 Stiick im Betriebe. 

DAMPFPUMPEN, Pumprigs und Rohólschacht- 
pumpen, wie auch komplette Einrichtungen 
von Rohólpumpanlagen. 

SPECIALITAT: Excentermeisel Patent Mac Garvey 
in allen Dimensionen. 

BOHRWEKZEUGE und Bohrutensilien fiir kana- 
disches System, Freifallseil- und Spiilbohrung. 

BOHRSTANGEN vom Specialeisen, Rettungsstan- 
gen aus einem Stiick ohne Schweiss in ver- 
schiedenen Dimensionen und Kaliber. 

SICHERHEITSRETTUNGSSTANGEN, gekuppelt, 
an Kugellager laufend, zum Betreiben ausser- 
halb des Bohrturmes. 

| zal 

rabrik in England: 
Perkins, Mac Intosh, 
Petroleum Tool € 
Boring Co. Limited. 

St Albans, 
Telegramme: 

BORING, St. Albans. 

bureau: 

London, E. C. 
TO, Bishobsgate. 

Telcgramme : 
OLEBORERS, London. 

General-Vertreter 

liir Europa: 
Verein fir Handel, 
Giewerbe £ Acker- 
bau in Lemberg, 

Romanowiczgasse |. 
Tcelegramm-Adressce : 

NANDELSYEREIN, Lemberg 
Telephon Nr. 168. 

timocndknoddanah Roo O z 

Neueste kombinierte Bohrausriistungen Rotations- 
system „RÓTARY%* mit galizisch-kanadischem 

Bohrkran — komplett oder getrennt. 
Informationen, Skizzen und Offerten auf sefl. Wunsch. 

[= | 

- 222 p KP wa" 

| 
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WIADOMOŚCI OSOBISTE. 

Kol. Władysław Świętnicki objął kierownictwo kopalni 
„Goldberg Il." i „Inflanty* wł. firmy Goldberg i Ska. 

P. Stanisław Łukawiecki objął techniczne kierownictwo 
kopalń „Zbyszko*, „Kamilla* i „Linuśka* towarzystwa „Compag- 
nie International des Petroles* w Borysławiu. 

+ Wiktor Jastrzębiec Konopnicki, długoletni urzędnik fa- 
bryki nafty w Lipinkach zmarł 29. czerwca br. w 41 roku życia. 

Inżynierowie Wieleźyński i Szajnok powrócili z podróży 
po terenach naftowych Stanów Zjednoczonych. Redakcya „Ropy” 
zapewniła sobie publikacyę wrażeń odniesionych przez naszych 
przemysłowców i drukować je będzie w miarę opracowania. 

WIADOMOSCI RÓŻNE. 
Compagnie International des Petroles Soc. anon. 

w Brukseh założone przed niedawnym czasem Z kapitałem 
3,000.000 koron zostało zarejestrowe w sądzie handlowym we 
Lwowie pod firmą Compagnie Internationale des Petroles Ska 
z o. p. Jak wiadomo towarzystwo powyższe nabyło kopalnie 
„Zbyszko „Kamilla I. i II." i „Linuśka* w Borysławiu jako- 
też rafineryę nafty „„Głęboka*. 

Zarząd towarzystwa w Brukseli składa się z 5 człon- 
Ków m.i z pp.P. Legranda, Dr. T. Moszyńskiego 1 H.Towar- 
nickiego. Zaś dyrekcya lwowska składa się z pp. inż. górn. 
P. Legranda, inż, K. Neymana i Dra T. Moszyńskiego. Kie- 
rownictwo techniczne kopalń w Borysławiu prowadzi p. Sta- 
nisław Łukawiecki, zaś dyrektorem i pełnomocnikiem przed- 
siębiorstwa we Lwowie jest znany przemysłowiec naitowy 
p. inż, Kazimierz Neyman. 

PERSONALNACHRICHTEN. 
Herr Władysław Świętnicki, hat die Betriebsleitung der 

Gruben „Goldberg II.* und „Livland* Eig. der Firma Goldberg 
und Co. iibernommen. 

Herr Stanisław Łukawiecki, hat die technische Leitung 
der Gruben „Zbyszko”, „Kamilla* und „Linuśka” Eig. der „Com- 
pagnie International des Pćtroles* in Borysław iibernommen. 

+ Viktor Jastrzębiec Konopnicki, langjahriger Beamte der 
Petroleumfabrik in Lipinki, ist am 29. Juni im 41. Lebensjahre: 
gestorben. 

Ingenieure Wieleżyński und Szajnok sind bereits von der 
Reise iiber die Petroleumterrains der Vereinigten Staaten zuriick- 
gekehrt. Unsere Redaktion hat sich die Publikation der Reisebe- 
richte gesichert, und wird dieselben nach der erfolgten Bearbei- 
tung zum Nachdruck bringen. 

VERSCHIEDENE NACHRICHTEN. 
Compagnie International des Petroles Soc. anon. in 

Briissel, iiber deren Griindung wir bereits berichtet haben, 
wurde im Lemberger Handelsgerichte unter der Firma Com- 
pagnie International des Petroles G. m. b. H. registriert. Be- 
kanntlich hat diese Gesellschaft die Gruben „Zbyszko „Ka- 
milla I. ś II." und „Linuśka* in Borysław und die Petroleum- 

raflinerie in Głęboka erworben. 
Zum Verwaltungsrate der Gesellschaft in Briissel wur- 

den 5 Mitglieder gewihlt u. a. die Herren Ing. P. Legrand, 
Dr. T. Moszyński u. H. Towarnicki. Die Direktion der Lem- 
berger G. m. b. H. besteht aus Herren Berging. Legrand, Ing. 
K. Neyman u. Dr. Moszyński. Mit der Betriebsleitung der 
Gruben in Boryslaw wurde Herr St. Lukawiecki, wahrend mit 
der Leitung der Firma der bekannte Petroleumindustrieller 
Herr Ing. K. Neyman betraut. | 

KRONIKA RUCHU. 
Z notatek naszego biura statystycznego. 

INNE 

Szyb „Marya* w Tustanowicach przeszedł na własność 
Akc. Tow. D. Fanto. ; 

Szyb „Johanna Il.* w Borysławiu po pogłębieniu o 40 
cm. produkuje 6 cystern dziennie. 
| Szyb „Erdoelwerke Galizien 14 w Popielach. Tutaj 

zastanowiono ruch wiertniczy i wyciąga SIĘ rury. 
Szyb „Oil Star |.* w Borysławiu. Tutaj osiągnięto wczo- 

raj przy próbnem tłokowaniu 1 cyst. produkcyi. Szyb wierci 
się dalej. 

W szybie „Dośka* (Napoleon) w Tustanowicach. W szy- 
bie tym w najbliższych dniach ma być wznowiony tuch wiertn. 

2/7. 
Szyb „Alojzy* (Fanto) w Tustanowicach. Po 2 miesięcznej 

przerwie — (instrumentowano za pozostałym w otworze tłokiem 
a następnie zapuszczano nowe 4" rury, które doprowadzono do 
1498 m. głęb.) — rozpoczęto tutaj wczoraj tłokowanie i uzyskano 
w 24 g. 31/ę cyst. produkcyi. 

Szyb „Hermes* w Tustanowicach ma 1398 m. głębo- 
kości, zarurowany jest 0” rurami. 

W ostatnich dniach wystąpiły tu silne ślady 1opne, wobec 
czego dzisiaj zaczęto tłokować. Produkcyę oceniają na razie na 
1/, cyst. dziennie. 

3/7. 
Szyb „Banzay* w Tustanowicach. Tutaj wyrabia SIEGE 

syp, wobec czego na razie nie ma produkcyi. 
Szyb „Beskid* w Borysławiu. Tutaj tłokuje się od 2 dni 

z wynikiem 3/, cyst. dziennie. Szyb ma 1168 m. głębokości, Za- 
rurowany jest 4" rurami. | 

Szyb „Kornhaber Il.* w Borysławiu, należący do firmy 
D. Fanto 8 Co. rozpoczęto na nowo montować w celu podjęcia 
ruchu. 

Nowy szyb w Borysławiu. Akc. Tow. „Nafta” rozpoczęło 
montowanie nowego szybu Nr. XXXI. w Borysławiu. 

BETRIEBSCHRONIK. 
Aus den Notizen unseres statistiscben Biiros. 

ieAfe 

Schacht „Marya* in Tustanowice wurde durch die A 
G. D. Fanto gekauft und iibernommen. 

Schacht „Johanna Il.* in Borysław nach Vertief 
des Bohrloches um 40 cm, produziert 6 Zist. tiiglich. 3 

Schacht „Erdólwerke Galizien |.* in Popiele. Hier 
wurde der Betrieb eingestellt und es werden die Róhren her- 
ausgezogen. 

Schacht „Oil Star |." in Borysław. Hier erzielte man 
gestern beim Probekolben 1 Zist. Produktion. Der Schacht 
wird weiter gebohrt. 

„lm Schachte „Dośka* (Napoleon) in Tustanowice. Hier 
U den nadchsten Tagen der Betrieb wieder aufgenommen 
werden. 

2/7. 
Schacht „Alois* (Fanto) in Tustanowice. Nach 2 mo- 

natlicher Unterbrechung — (man instrumentierte nach dem 
im Bohrloche zuriickgebliebenen Kolben und spater liess man 
eine neue 4' Róhrentour bis 1498 m. ein) — hat man hier 
gestern zu kolben begonnen und in 24 Stunden eine Produk- 
tion von 3/, Zist. erzielt. 

_._ Schacht „Hermes* in Tustanowice ist 1398 m. tief und 
mit 5" Róhren verrohrt. In letzten Tagen traten starke QOel- 
spuren zutage und deshalb hat man heute mit dem Kolben 
angefangen. Die Produktion wird auf 1/, Zist. tiglich geschatzi. 

3/7. 
Schacht „Banzay I.* in Tustanowice. Hier wird der 

Nachfall ausgearbeitet, deshalb keine Produktion vorhanden. 
Schacht „Beskid* in Borysław. Hier wird seit 2 Tagen 

gekolbt mit Resultat von */, Zist. tiglicher Produktion. Der 
Śchacht ist 1168 m. tief, mit 4" Róhren verrohrt. 

Schacht „Kornhaber Il." in Borysław der Frma D- 
Fanto et Co. wird neumontiert, zwecks Wiederaufnahme des. 
Betriebes. | Neuer Schacht in Borysław. „Naphta” A. G. Mat mę 
der Montage eines neuen Schachtes Nr. XXXI. in Borysław 
angefangen. 
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4/7. 

Szyb Karpat „Tłoka XVII.* w Tustanowicach. Tutaj wy- 
rabiano wczoraj zasyp, wobec czego nie wykazuje się żadnej 
produkcyi. 

Szyb „Nadzieja I.* w Borysławiu. Tutaj pogłębiono nieco 
otwór i wczoraj przy próbnem tłokowaniu osiągnięto 11/4 cyst. 
produkcyi. 

Szyb „Irenka* w Tustanowicach, zmontowano na nowo 
i jutro wznawia się w nim ruch, t. j. podejmuje się dalszą instru- 
mentacyę. | 

Kopalnia „Anna* w Borysławiu nabyła swego czasu firma 

do odbudowy szybu Nr. II. celem podjęcia w nim ruchu. 
We 

Szyb „Johanna |.* w Borysławiu. Tutaj z powodu dłuż- 
szej przerwy w tłokowaniu wynosi dzisiejsza produkcya tylko 
21/, cyst. 

_ Se „Las VII.* (Karpaty) w Tustanowicach. Tutaj tłoko- 
wano wczoraj bez przerwy całe 24 godz. i uzyskano 15 cyst. 
produkcyi. 

Szyb „Wilhelm* w Tustanowicach. Tutaj odzgwożdżono 
już otwór w zupełności i obecnie wyciąga się 5" rury. Szyb ma 
1367:20 m. głębokości. 

Szyb „Oil Star" w Borysławiu. Otwór tego szybu ma 
1186'90 m. głębokości, zarurowany jest 7" rurami do 1155'15 m. 
Przez 2 szychty wierci się, zaś trzecią tłokuje się. 

1/7 
Szyb „Henryk 1l.* w Tustanowicach. Tutaj wiercono 

w ostatnich dniach w tak miękkich pokładach, że w piątek 
w przeciągu $ godzin pogłębiono otwór o 4 m. Następnie przy-- 
szedł trochę twardszy piaskowiec. W sobotę przyszedł silny wy- 
buch ropny, oraz wystąpiły silne gazy. Ropa, której słup w otwo- 
rze coraz wyżej się podnosi, zawiera dużo benzyny. Szyb ten 
ma obecnie 1765 m. głębokości, zarurowany jest 4' rurami. 

Szyb „Etna* w Borysławiu ma obecnie 542 m. głębo- 
kości i zapuszcza się w nim 9* rury. 

8/7. l 

Szyb „Tadeusz |.* (Galicia) w Tustanow. Tutaj pogłę- 
biono otwór świdr. o 4 m. t. j. do głębokości 121820 m. po- 
czem przyszła silniejsza produkcya. Wczoraj w 24 godzinach 
tłokowania osiągnięto blisko 4 cyst. Dzisiaj przez 1 szychtę roz- 
szerzano otwór, następne tłokuje się. 

Szyb „Liliom Il.* w Tustanowicach. Produkcya tego szybu 
podniosła się na blisko 10 cyst. dziennie. 

Szyb Karpat „Las VII.* w Tustanowicach. Produkcya tego 
szybu z powodu dłuższej przerwy w tłokowaniu wynosi dzisiaj 
tylkó 61/, cyst. 

9/7. 

Szyb „Popper br. I.* w Tustanowicach. Jl Ua kazie > 
nie tłokuje się, gdyż zapuszcza się nową turę rur 4", 

Szyb „Kleopatra* (Galicya) w Truskawcu. Tutaj ma 
otwór 1085 m. głębokości, zarurowany jest 4" rurami i wierci się. 

Szyb „Livia” (Alliance) w Truskawcu ma 1584-80 m. głę- 
bokości, zarurowany jest 4" rurami i rozszerza sięw nim otwór. 

Ekspedycya kolejowa ze stacyi Borysław. W czerwcu 
br. wyekspedyowano: ł 

GOTAMUEA 3. kg. 77912920 
na'opw. OE a 163550 

Razem . . Kg. 78076270 

Dunin, Kaan i Seeman, która w najbliższych dniach przystępuje 

4/7, 
Schacht „Tłoka XVII.* (Karpath) in Tustanowice. Hier 

wiirde gestern der Nachfall ausgearbeitet, weshalb keine Pro- 
duktion ausgewiesen. 

Schacht „Nadzieja l.* in Borysław. Hier wurde das 
Bohrloch etwas vertieft und gestern beim Probekolben hat 
man 11/, Zist. Produktion gewonnen. 

Schacht „Irenka”* in Tustanowice wurde neumontiert 
und morgen wird der Betrieb wiederaufgenommen. 

Grube „Anna* in Borysław, welche seinerzeit von der 
Firma Dunin, Kaan et Seeman erworben wurde, wird in 
ndichsten Tagen in Betrieb gesetzt, nimlich Schacht Nr. II., 
welcher neumontiert wird. 
| JID. 

Schacht „Johanna I.* in Borysław. Hier wegen einer 
WCZŚCZE im Kolben betragt die heutige Produktion nur 
21/, Zist. 

: Schacht „Wald VII.* (Karpath) in Tustanowice. Hier 
hat man gestern in 24 Stunden ununterbrochen gekolbt und 
eine Produktion von 15 Zist. gewonnen. ! 

Schacht „Wilhelm* in Tustanowice. Hier wurde das 
Bohrloch vollstindig entnagelt und gegenwirtig werden 5" 
Róhren gezogen. Der Schacht ist 1367.20 m. tief. 

Schacht „Oil Star" in Borysław. Das Bohrloch dieses 
Schachtes ist 1188.90 m. tief, mit 7” Róhren bis 1155.15 m. 
verrohrt, Es wird 2 Schichten gebohrt und 1 Schicht gekolbt. 

TP. 
Schacht „Henryk 1.* in Tustanowice. Hier wurde in 

letzten Tagen in einer so weichen Verlagerung gebohrt, dass 
Freitag in 8 Stunden das Bohrloch um 4 m. vertieft wurde. 

"Nachher kam ein hirterer Sandstein. Sanrstag bekam der 
Schacht einen starken Rohólausbruch, und es treten auch 
starke Gase zutage. Das Ol, welches im Bohrloch immer 
hóher steigt ist sehr benzinrcich. Der Schacht ist gegenwirtig 
1765 m. tief und mit 4" Róhren verrohrt. 

Schacht „Etna* in Borysław. Hier ist das Bohrloch 
542 m. tief und es werden gegenwartig 9" Róhren eingebaut. 

8/7. 
Schacht „Tadeusz |.* (Galicia) in Tustanowice. Hier 

wurde das Bohrloch um 4. m. d. i. 1218.20 m. vertieft, worauf 
eine starkere Produktion kam. Ciestern hat man in 24 Stun- 
den mittels Kolbens ungefihr 4 Zist. gewonnen. Heute wird 
2 Schichten gekolbt und 1 Sch'cht nachgebohrt. 

Schacht „Liliom II.* in Tustanowice. Die Produktion 
dieses Schachtes ist auf ungefihr 10 Zist. tiglich gestiegen. 

Karpathschacht „Wald VII:** in Tustanowice. Wegen 
einer ldngeren Unterbrechung im Kolben, betrdgt die heutige 
Produktion dieses Schachtes nur 61/, Zist. 

9/7 k 
schacht „Popper Br. 1.* in Tustanowice. Hier wird 

nicht gekolbt, weil eine neue 4” Róhrentour eingelassen wird. 
Schacht „Kleopatra* (Galicia) in Truskawiec. Hier 

ist das Bohrloch 1685 m. tief, mil 4" Róhren verrohrt und 
wird gebohrt. 

Schacht „Livia* (Alliance) in Truskawiec ist 1584.85 m. 
tief, mit 4” Róhren verrohrt und wird nachgebohrt. 

Bahnexpedition ab Station Borysław. Im Juni wurden 
expediert: 

| an Raffinerien Kg. 77912920 
an Heizól ę 163350 

Zusammen Kg. 78076270 

SPRAWOZDANIE PATENTOWE RZECZNIKA PATENTOWEGO INŻ. ST. DZBAŃSKIEGO 
WE WIEDNIU VII, SIEBENSTERNGASSE 2. — PATENTBERICHT MITGETEILT VOM PA- 
TENTANWALT ING. STAN. RITTER VON DZBAŃSKI, WIEN VII. SIEBENSTERNG. 29. 

Nachstehende Anmeldungen wurden beim k. k. Patent- 
amte ausgelegt. 

Gegen diese Anmeldungen kann innerhalb zweier Monate 
vom Tage der erfolgten Bekanntmachung Einspruch erhoben 
werden: 

i Am 15. Juni 1913. 
KI. 4c Kolb Hermann, Fandelsangesteller in Wien. „Gliih- 

lichtlampe fiir fliissige Brennstoffe, insbesondere fiir Petroleum*. 
| KI. 5a Mokry Juliusz, Bergingenieur, Frank Jan, Werklei- 

ter und Mac Intosh Carlton, Betriebsleiter, simtliche in Borysław. 
„Drahtseil Reinigungsvorrichtung *. 

KI. 28c Denner Meier Caesar Carl, Kaufmann in Ziirich. 
„Verfahren zur Verarbeitung von raffiniertem Petroleum unter 
Verwendung von Wasserdampf". i 

KI. 28c Platz Gustav, Regierungsbaumeister a. D. in 
Hamburg, „Filtrierverfahren zur Gewinnung von Paraffin*. 

KI. 24a James Howden % Company Limited und Howden- 
Flume James, Direktor vorgenannter Firma, beide in Glasgow. 
„Stirnwand fiir Feuerungen nach Patent No. 52111*. 
i KI. 24b Ehrenreich Karl, Maschinenschlosser und Lehner 

Leopold, Maschinentechniker, beide in Wien. „Heizvorrichtung 
fiir Roh- und Brennól nach Patentanmeldung A 9941—11*. 
„. / Kl. 36b „Olso'. Licht-Gesellschaft Flalmayer % Co. in 

Wien. „Koch- und Heizvorrichtung fiir fliissige, insbesondere 
schwęrfliichtige Brennstoffe, mit als Sieb ausgebildeter Brenner- 

latte. 
Ę KI.-46b Rundlóf Erik Anton, Ingenieur in Stocksund 
(Schweden). „„Vorrichtung zum Eintiihren von iliissigem Brenn- 



Alfonsu Gostkowskie$0 
„dla sprzedaży ropy, wosku ziemnego 

| NECIE ROPA ch Aba: 

KI. 4 g Rosenthal Hugo, Erfurt, „Volldochtbrenner, beson- 
„ders fiir Heiz- und Ziindlampen*. 
stoff oder anderen Fhiissigkeiten in Verbrennungskraftmaschinen, 
bei der zusammen mit dem Brenrstoff- bezw. Fliissigkeitsstrahl 
Luft oder ein anderes Mittel eingefiihrt wird. 

Amer b Jui 1913. 
KI. 5a Wobsa Georg, Dr. Ing. in Chemnitz in Sachsen. 

"Verfahren zum Bohren in tonigen, mergeligen oder ahnlichen 
"Gesteinen'". 

Kl. 46b Royer Henri, Chef-Ingenieur der Marine in Paris. 
Verfahren zur Speisung von Zweitakt-Torpedokraitmaschinen mit 
qliissigem Brennstoff'". 

KI. 64a Birner Ferdinand, Verwalter in Steyer (Ober- 
Osterreich). „,Sicherheitseinrichtung fiir mit feuergefahrlichen 

Fliissigkeiten gefiillte Gefdsse . 
Nachstehende Anme'dungen wurden beim kaiserlichen 

„deutschen Patentamte ausgelegt: 
am 5. Jam TOS, 

KI. 5a Dauck Wilhelm, Eldena i. M. „Verschlussklappen 
an Lóifelbohrern'". 

KI. 5c Allgemeine Tiefbohr- und Schachtbau-Akt -Ges. 
Diisseldorf. ,„Verfahren zum Abteufen von Schadchten bei gleich- 
„zeitiger Auskleidung". | | Kl. 24b Deutsche Olfeuerungs-Geselschaft m. b. H. Ham- 
burg. „Mit fliissigem Brennstoff gespeiste Heizvorrichtung . 

Kl. 24b Róth Karl, Rheingónheim, Rheinpf. und Moser 
Philipp, Ludwigshafen a. Rh. „Flachbrenner zu Feuerungen fiir 
fliissige Brennstoffe *. 

ki 6d DE © 080 60, ARTE b pl. Dahlhausen, a. 
Ruhr. „Verfahren zur Ausscheidung des Naphtalins aus Gasen 

„der trockenen Destillation". 
Am 9. Juni 1915, 

Ki A. (Gokochiich Fraiz, Nemdorf, Post Ebersdorf Kr. 
Neurode, Schles. „Aut Zeit einstellbare Lóschvorrichtung fiir Pe- 

troleumlampen*. 

KI. 5 d Societć: Entreprise Gćnćrale de Fongqace de Puits, 
Etudes et Traveaux de Mines und Denis Luc, Paris, „Senkge- 
stange fiir Bohrlócher*. 

| Am 17. Juni 1913. 
KI. 4g Lucas Paul, Berlin-Friedenau. Petroleumgliichtlampe 

mit dochtlosem Verdampfer und Nebenflamme*. 
KI. 46c Klob Theodor, Miinchen. Offene Brennstoffdiise 

fiir Gleichdruck-Rohólmotoren*. 
Am 23. Jem 1010. 

KI. 5d Keckstein Hans, Seegraben bei Leoben, Steiermark. 
„Schutzeinlage fiir Spiilversatzrohre und Fórderrinnen*. 

KI. 46a Fa. M. Kir. Allami, Vasgydrak, Budapest. Mit 
Benzin oder mit Rohól betriebene Verbrennungskraftmaschine. 

Am 26: Jam 1913: 
Kl. 23b Testelin Auguste und Renard Georges, Briissel. 

Verfahren zur Behandlung von Petroleum zwecks Umwandlung in 
Produkte anderer Art. 

KI. 46a Socićtć pour IExploitation des Brevets Bellem 
X Brćgćras, Paris. Viertaktverbrennungskraftmaschine fiir schwer- 
flichtige Brennstolffe.* 

KI. 46c Benz $ Cie., Rheinische Automobil- und Motoren- 
Fabrik, Akt.- Ges., Mannheim. „Ausgleichvorrichtung fiir Ver- 
brennungskraftmaschinen, deren Verbrennungsgemisch aus fliis- 
sigem Brennstoff in einem Vergaser hergestiellt wird.* 

AMO HU. 1943: 

KI. 23b Hamilton Thomas Stewart, Kansas City, Missouri. 
„Verfahren zur Reinigung von Petroleum o. dgl.* 

KI. 23b Melamid Meilich und Grótzinger Louis, beide in 
Freiburg i. B. „Verfahren zur Gewinnung von reinen Mineral- 
und Teerólen*. Zusatz zur Anmeldung M. 49018. 

KI. 23b Neumann Heinrich, Graz. „Verfahren zur keini- 
gung von Kohlenwassers'offen oder ihren Gemischen.*| 

KI. 46c Didier Jules Louis, St. Cloud, Frankr. „Olverteiler 
fir Explosionsmotoren, bei welchem das Ol unter Druck zuge- 
fiihrt wird. 

Dom dlu interesów nattowych 

przez c. k. Namiestnictwo we Lwowie 
zamianowany i zaprzysiężony senzal 

i produktów tych minerałów. 
Finansowanie: 

SPRAWOZDANIE ZAPRZYSIĘŻONEGO SENZALA ALFONSA GOST- 
KOWSKIEGO, LWÓW, PASAŻ HAUSMANA L. 1. NR. TEL. 1059. 
BERICHT DES BEEIDETEN SENSALEN ALFONS GOSTKOWSKI, LEM- 

BERG, PASSAGE HAUSMANN NR. I., TELEFON NR. 1069. 

'LEMBERG, Passage Hausmann 1. 
Telegr.-Adr.: Lemberg Gostkowski. 

Telephon 1059. 

DA ia -naftówych: RAA | PUIEMI || VMX FV dsd3 PiErenów naftowych, Data HE BG | IX | — x | VI 1914 
Procentów brutto, | RE | 

'Udziałów w kopalniach itp. 27. VI. 1913 pe £95—897 | 905—907 | 915—917 | 923—925 _1010—102 
LWÓW, Pasaż Hausmana L. ŻOA — 878--883 | €83—803 |. £998—903 | 906—511 | 990-—100C 

„Adr.-telegr.: Lwów Gostkowski. AE kj > 1 b u I x ę | > p 
Telefon Nr. 1059. SUR — 3/2—871 8*0—685 SO.-FOD>| | SJS26 33 C90—11 0X 

a 5 | VMEEX | ROR VM 15657) 1o7Vvl 30/VII 31/VI I ś z maż 
Naphiahtns ADM | | X XI VI 1414 

A Itons Gostkowski J„VIl.1913 | 872—882 | 877—587 | 887—807 | £95—905 |..003—913 | 900—1000 
VON der hohen k. i Statthalterei und 3 , 3, , , E) | EJ , 2) , PE) ,? > »» 

2 Sił u. RL in 6 i 2 4 > z = | 2 UŁ » DE », E » PE 

erg ernannter und beeidcter Sensa Sk A a RZ 2 ę 4 » > h , ;, 1) 
fiir den Verkauf von Rohól, Erdwachs sa 865—875 | 670—880 | 880—690 | śy0—000 | 803—9U8 | 080— 000 
u. Erzeugnisse dieser Mineralien. R: 5 Ł, A ZE 2 A »» 1» LE B >) 1 BE, 855—809 £60—87 0 ER = JD == p inanzierun Z y O. E , » , > : w > E> aż TE e m ię i 

'Von Naphtaterrains, Naph- 3. 845—855 | 850—860 | 860—870 | 870—€80 | 878—883 | 960—170 
tagruben, Bruttoperzente, 10. > 13 Ż s », ,) E ,, E F) » , 

Gruben-Anteile etc. keże> 840;-000 | „640-055 | 855--865 +| 8058 8661: Sf3=€6600| Fl3: 5, 

tilq naszego pisma : - Wykonuje 
Zakład ur.-$graficzny | 
we Lwowie, Pasqż Mikoltrsche 
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TREŚC. INHALT. 
Próby wyrobu gazoliny z gazu w Tustanowicach. — Versuche der Gasolinfabrikation aus Gas in Tustanowice. 

Odpowiedź na artykuł p. Faucka. — Wiercenie obrotowe z gestą — Antwort auf den Artikel des H. Fauck. — Petroleum-Statistik. 
płuczką. — Statystyka naftowa. — Ekspedycya ropy schodnickiej, — Schodnica-, Urycz- und Mraźnica-Oelexpedition im Juni 1913. 
uryckiej i mraźnickiej w czerwcu 1913, — Ekspedycya ropy opa- -— Heizól-Expedition im Juni 1913. — Personalnachrichten. — 
łowej w czerwcu 1913. — Wiadomości osobiste. — Wiadomości Verschiedene Nachrichten. — Betricbschronik. — Patentbericht 
różne. -—— Kronika ruchu. — Sprawozdanie patentowe rzecznika mitgetcilt vom Patentanwalt Ing. Stan. Ritter von Dzbański, 
patentowego inż. St. Dzbańskiego we Wiedniu. — Sprawozdanie Wien. — Bericht des bucideten Sensalen Alions Gostkowski, 
zaprzysiężonego senzala Alfonsa Gostkowskiego. Lemberg. 

OSTROWSKI $ CUDEK 
dom handlowy dla interesów naftowych 

WE LWOWIE, Słowackiego 16 

przeprowadza wszelkie interesa w zakres 
przemysłu naitowego wchodzące. 

Adres telegr. Cudek, Lwów. — Telef. Nr. 905. 

£? 10) 43) 40) 46) 16) 46) (GB) 103 (0) (6) 403 40) 40) 40) 4© 

$ JÓZEF MERMELSTEIN w Drohobyczu. 
Skład wszelkich artykułów technicznych 

i elektrotechnicznych. 
FLIRI w BURYSŁEWU ul. WOLAMIEGKA -— -— Telefon Mr. 151 

Wyłączna sprzedaż lamp żarowych fabryki G. GANZ 
i Ska we Wiedniu dla Galicyi i Bukowiny. Utrzymuje 
w bogatym zapasie: Oliwy maszynowe icylindrowe, tłuszcz 
towott pasy z włosia wielbłądziego. Pakunki Wiktoria 
Grafitowe i Asbestowe. Pompy, narzędzia, armatury, puszki 
smarowe. Metal na panewki, blachy miedziane. 

Specyalność pierścienie gumowe do tłokowania we 
wszystkich dymenzyach w największym wyborze, wszelkie 
inne artykuły techniczne dla wszystkich gałęzi przemysłu 
zawsze na składzie. 

© 10) 10) 10) 40) 10) 16) (0) (0) 4GŁ (0) (GR 46) (0) 10 <$ 

i 
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| t. . | 
asa A C. I K. NADWORNY DOSTAWCA Poleca się do wy- „EJ 

m cy konania wszelkich zu 
uw (AZ Ś 2 robót w ten zakres aS 
u m EŻŹ NS wchodzących. l 
am CH BOA | —— um 
ns | Kao © © Własna stereotypia Sli 
um kd | i introligatornia. uw 
u m W j NZ Ruch motorowy. Sz nu LD | D R U K A R N | A LL a a 
E IS Telefon Nr. 24. ua a | | 4.54 (a. u 

ama / W DROHOBYCZU. Rok założenia 1878. golu 
m_ a au ju u a W EE JE W JE W I W W Nm niani i Oli 

EE EEEE EEEE EEE W EC NN EE EEE a Sz zz a 

m EETETYETZEZ TZT TTEREEEZTZ ETZ EE ZEE ETZ CNRZ ZEE ZE ERZ ZZS EERSTE REZZERSESEE ——E 

ADWOKAT — RECHTSANWALT | In; | Inż KAZIMIERZ HACZLWSKI 
Dr. J. Knopf BORYSŁAW 

wykonuje instalacye gazowe i kontrolę tychże, 
Syndyk Związku Techników wiertniczych badanie ropy i produktów naftowych, wody, 

( : analizy smarów i olejów maszynowych, projekty 
Syndikus des Bohrtechniker - Verbandes i budowę urządzeń gazowych, exhaustorów, 

przyjmuje odpowiedzialność za urządzenia 
Telefon 34. DROHOBYCZ. gazowe i t. p. 

USER KENNNENEEEE BE m | 
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Drobne ogłoszenia. 
Za wiersz petitowy lub jego miejsce 50 h. 

DO SPRZEDANIA: 

DO SPRZEDANIA 200 i 160 morgów najlepszych tere- 
nów naftowych w powiecie Stary Sambor. Zgłoszenia pod 
„Wybuch* poste restante Stary Sambor. 

mL psia ranię” LLL w A 

FOR LEASE over 10C0 yochs of Petroleumproperty in 
the District of Krosno suitable for a large company, as Re- 
serve-drilling land, or for a new company to be formed. 
Oilshows and outcrops. Best situation, Rly, Post Telegraph on 
spot, Small Royalties. Apply for particulars sub „Lease 
Editorial Oflice „Ropa'* Boryslaw, Galicia, Austria. 

Młody człowiek, żonaty, władający językiem angielskim, 
niemieckim i polskim tak w słowie jakoteż w piśmie, z do- 
bremi wiadomościami ruskiego, energiczny i bardzo praco- 
wity, będący w stanie złożyć kaucyę, Z kilkuletnią praktyką 
w Londynie z pierwszorzędnemi referencyamii, zdolny kores- 
pondent, biegle piszący na maszynie, samodzielny pracownik 
poszukuje posady. 

Łaskawe zgłoszenia pod „Smart 28% do Administracyi 
„Ropy w Borysławiu. 

wyjednywa wc wszystkich państwach 

inżynier i. Dzba ński 
przez c. k. Rząd mianowany i zaprzysiężony 

rzecznik patentowy. 

Wiedeń, VII., Siebensterng. 29. (Telefon 35014). B 

KATASTRALKARTE 
von Bitków, Pniów, Pasieczna, Lubiźnia. 

6 Kartons auf Leinwand Format 100 x 133 cm. 
zu beziehen durch die Administration der Fach- 

zeitschrift „ROPA* in Boryslaw. 
Preis K 100— einzelne Kartons 

(100 x 133) K 25— 

Die neue Karte deckt teilweise oder gdnzlich 
41 Katastralkarten, iiber welche sich die hiesige 

Naphtalinie erstreckt. 

Kleine Anzeigen. 
Fur eine Petitzeile oder deren Raum 50 h. 

i a I 
ZU VERKAUFEN: 

ZU VERKAUFEN 200 und 160 Joch erstklassiger Petro- 
leum-Terrains im Bezirke Alt Sambor. Anfragen sub „Wybuch” 
Poste restante Alt Sambor. | 

NnsS Sp zzzPE w MEEN 

ZU VERPACHTEN iiber 1000 Joch Petroleumterrains im 
Bezirke Krosno passend fiir eine grosse Gesellschaft als Re- 
serveterrain oder fiir eine neuzugriindende Gesellschaft. Starke 
Oelspuren. Sehrgiinstig gelegen—-Postamt, Eisenbahn und Te- 
legraphenstation. Kleine Bruttos. Zuschriften sind unter 
„Pacht' an die Administration der Fachzeitschrift „Ropa” in 
Borysław zu richten. 

Ein junger Mann, verheiratet, der englischen, deutschen 
und polnischen Sprachen in Wort u. Schritt michtig und mit 
guten Kenntnissen der ruthenischen, energisch, sehr strebsam 
und arbeitsam, kautionstahig, mit mehrjdhriger Praxis in 
London, mit prima Referenzen, stilqgewandter Korrespondent, 
flotter Maschinenschreiber, selbstindiger Arbeiter sucht Stelle. 

Gef. Zuschriften erbeten unter „Smart 28" an die Ad- 
ministration der „Ropa” in Boryslaw. 

RLZ || a += NE kc 

> " go B KEZTNIETEJ || KRECZNEZZDM > w 94 

s. 
1 

i naftowe” w Borysławiu nuhywać 

.. a_a 

| uprobowane przez c. k. Urząd gór- | 
| niczy okręgowy w Drohobyczu I izbę p 
i pracodnoców w Borysławiu, wyctne | 
' nakładem Towarzystow „Literituru 

| możni w udministracy czasopisma g 
| ROPA”. -----, 
| conn profili do głębokości 1350 m. wraz dz okłniką, objaśnieniami wykonaniu i wska- | 
ij zówkumi do rozpoznawaniu pokładów według 
|orot. Drr Grzybowskiego wynosi K. 3— i 

pulsze wkłudki na 500 m. po K. 1— € 
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IAUCWJSKA SPÓŁKA KANOLOWA 
DLA ARTYKUŁÓW TECHNICZNIE 
SK Z ag. gar. w DROKOBYCZU 

Utrzymuje na składach 

w BORYSŁAWIU, na WOLANCE, 
w TUSTANOWICACH i w NADWÓRNEJ: 

RURY HERMETYCZNE POMPOWE, 
GAZOWE I WODOCIĄGOWE, 

spajane i bez szwu, z walcowni rur 
ALBERTA HAHNA w BOGUMINIE, 
i wszelkie połączenia do tychże. 

-: Kotły i maszyny z fabryki L. ZIELE- 
NIEWSKI i Ska, Tow. Akc. w Krakowie. 
Pompy parowe firmy WEISE % MONSKI 
KELIEPOSE RPNE 
Dynamo-maszyny i urządzenia elektryczne 
z tabryki austryackich zakładów SIEMENS 

POODOEMEEKEA. > - . OR - 
Maszyny parowe do tychże oryginalne 
angielskie firmy TANGYES LTD. 

© BiimiuSbaik "+ - - OOBREK 22 
Kompletne ŻÓRAWIE WIERTNICZE 
różnych systemów oraz przybory 
i narzędzia wiertnicze, LINY stato- 
wo-druciane i manilowe. Pasy wiel- 
błądzie, bawełniane i skórzane. M 
Materyały uszczelniające i izo- 
lacyjne. Kompletne urządzenia 
oświetlenia elektrycznego; kom- 
pletne urządzenia kuzienne. [FT 
Przybory i artykuły techniczne. 

TOWAR NAJLEPSZEJ JAKOŚCI. EB GENY KONKURENCYJNE, 

| (| /| | | A | | | | 

| I | | WW WI h | | | | 

jkład maszyn i artykułów, dla 
wszystkich gałęzi przemysłu 
Cell 8 Erdheim, Drohobycz 

filie w Borysławiu i Tustanowicach. 
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: 

dynama, motory, lampy różnego gatunku, żarówki, woltmetry, 
ampermetry, druty elektryczne miniowane i zwykłe, oaz 

3 wszelkie w zakres elektryki wchodzące artykuły. z 
KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE BEZPŁATNIE. 

Telefon: Borysław Nr. 38. Telefon: Drohobycz Nr. 104. 

SI JU PODESZWA EE EW EE ZW RZAZREŃ DAE RR CAB ORORIOWR RCR CZYTK WREN TEZIE ZE O PĘZE NI maa LO ZOO TPOZARIPENC ZEN 

9 —ę 
SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 

Eliasz Ńlinghoffer 
Filie w Borysławiu i Tustanowicach. 

Telefon Nr. 120. — K. Poczt. K. O. 
poleca: 

Pasy wiertnicze najlepszej jakości, ubrania szybowe, 

łączniki wentyle injektory, manometry, wodowskazy, liny 
druciane i manilowe narzędzia wiertnicze, oleje cylindrowe 

maszynowc, towott, łój i wszelkie przybory do elektryki. 

===<_ Kosztorysy na żądanie bezpłatnie. === m 

94 AR. M. A © GR AR. GR GR. GD. GRO AR ER 40 FA ED. R GE 
WARSZTATY MECHANICZNE B 

Fr Dudziak i Cz. Nernon 
© 

Telefon 152. WOLANKA. Telefon 152. 

Wykonuje reparacye maszyn i pomp parowych, raki, 
tuty i wszelkie instrumenta wiertnicze. 

SPECYALNOŚĆ: toczenie gwintów u dowolnie dlugich rur, ob- 
w JMC ZNBI MKYNRGZ TWEN "WRS PU "apa HG 

ciążników i sztang ratunkowych. 2 : : : : : r ror ror: : ) 

WYPOŻYCZALNIA narzędziratunkowych, gruszek, koron, raków itp. B 
WYKONUJE i utrzymuje na składzie gotowe części składowe 

żurawkkanadyjskich >: 3 2 506 52 85 3 + 3: w: siq 

MA ZYNY PAROWE różnych systemów na składzie. D 
Ceny bardzo przystępne. 

R AR 2a A. © (20. BA © Si ŻA c m N gy) naj > O N > z m [2] =, 2 O > 5 (7) N < = = je) n R Ę je) = | > LA 2 ź |: 

SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 

E RLUGMAN 
5 Tel. 126. © W BORYSŁAWIU. % Tel. 126. 

EH HB 
| PASY WIERTNICZE NAJLEPSZEJ JAKOŚCI «. UBRANIA Ś 
H SZYBOWE .. ŁĄCZNIKI .. WENTYLE -. INJEKTORY .. | 
|| MANOMETRY .. WODOWSKAZY .. LINY DRUCIANE 

I MANILOWE .. NARZĘDZIA WIERTNICZE .. OLEJE 
3 CYLINDROWE. MASZYNOWE, TOWOTTIŁÓJ .. WSZEL.- 
|| KIE PRZYBORY DO ELEKTRYKI ... MASZYNY PAROWE. 
| DYNAMA FIRMY BARTELMUS I DONAT W BERNIE. 

Pod iedakcyą CZESŁAWA ZAŁUSKIEGO. 
Nakładem Związku Techników Wiertniczych w Borysławiu. Wydawca i odpowiedzialny redaktor WINCENTY TOŁŁOCZKO. 

C.i. k. nadworny dostawca A. H, Zupnik, drukarnia w oronobyczu: 

ema pa bs a_4 
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