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<Sehr geehrte Qeser !

An der Schwelle der Jahreswende

erlauben sidi die Leitung und die Mitarbeiter

der Handelsvertretung der

Kammer fur AuBenhandel der

Deutschen Demokratiscben Republik

in O’sterreich,

Ihnen, sehr geehrte Qeschaftsfreunde und

sebr geehrte Leser/

fur Ihre geschatzte Zusammenarbeit und

Aufmerksamkeit, die Sie der Erweiterung der

Wirtscbafts- und Handelsbeziehungen

und des gegenseitigen Verstehens zwischen

unseren beiden Landern

in den verflossenen Monaten geschenkt haben,

auf das beste zu danken.

Unseren Dank verbinden wir mit den

aufrichtigsten Wiinschem

daG im Jahre 1960 die Politik der Entspannung

der internationalen Lage und der

Verstandigung erfolgreich fortgesetzt wird

und dieses Bemiihen,

das von der Deutschen Demokratischen Republik

auf das warmste unterstiitzt wird,

dazu beitragt, die bestehenden Wirtschafts- und

Handelsbeziehungen

zwischen Osterreich und der DDR zu fordern

und die Beziehungen auch

auf anderen Qebieten zu erweitern.

Die Leitung und die Mitarbeiter

der Handelsvertretung gestatten sidi,

Ihnen ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes und gluckliches neues Jahr

im Kreise Ihrer Familie und

Ihrer geschatzten Mitarbeiter zu wunschen.
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• • • und der Zukunft zugewandt
Von Arno Mielatz

25X1

GroB und gewaltig sind die okonomischen Auf-
gaben auf dem Weg zum Sieg des Sozialismus,

gravierend die Veranderungen, die auf alien Ge-
bieten des gesellschaftlichen Lebens in der DDR
vor sich gehen. Die Hauptaufgaben der Wirtschafts-
planung im Verlaufe der nachsten sieben Jahre
entsprechen sowohl der Poli.tik fur die friedliche

Koexistenz und dem weltweiten Wettbewerb zwi-

schen den sozialistischen und dem kapitalistischen

System, als auch dem nationalen Ziel, die Deutsche
Demokratische Republik zum Vorbild fur ein ein-

heitliches, demokratisches und friedliebendes

Deutschland zu machen.

Der Schlussel zur Losung der okonomischen Auf-
gaben — unter anderem die, bis 1961 die Volks-

wirtschaft so zu entwickeln, daB der Pro-Kopi-
Verbrauch der werktatigen Bevolkerung in alien

wichtigen Lebensmitteln und Konsumglitern hoher
liegt als der Pro-Kopf-Verbrauch der Gesamtbe-
volkerung Westdeutschlands — ist die rasche

Steigerung der Arbeitsproduktivitat. Um diese not-

wendige Steigerung der Arbeitsproduktivitat zu

erreichen, werden drei Wege eingeschlagen
:
Quali-

fizierung aller Beschaftigten, schnelle Entwick-
lung und Einfuhrung des technischen Fortschritts

sowie Ausbau der volkseigenen Industrie und der

auf genossenschaftlicher Basis beruhenden Land-
wirtschaft.

Das Ziel, das den Anstrengungen zur Erfullung

der groBen Aufgaben vorangeht, lautet: Wir wollen
heute wie Sozialisten arbeiten, weil wir morgen
auf sozialistische Weise in Wohlstand und Gluck
leben wollen.

Mit der Verkiindung dieses Zieles, das der

V. Parteitag der SED im Juli 1958 aufstellte, be-

gann eine breite Diskussion fiber die Plane, die

Ende dieses Jahres von der Volkskammer beraten

wurden. Der 7 Jahrplan wurde angenommen.
Greifen wir aus der Fulle der Daten dieses groB-

artigen Perspektivplanes einige heraus und demon-
strieren an ihnen das Gesicht des morgigen Tages,

die groBe friedliche Offensive.

Die Grundkonzeption des Planes sieht vor,

dafi die Industrieproduktion sich gegeniiber 1957

nahezu verdoppelt, wobei die Chemische Industrie

im Mittelpunkt steht. Sie soil ihre Bruttoproduk-
tion um mehr als 60 Prozent steigern, ihre Zuwachs-
rate ist also weit hoher als die der gesamten Indu-

strie. Das Erdol wird neben der Braunkohle der

wichtigste Rohstoff der chemischen Industrie sein.

Wir werden eigenes Erdol fordern und dariiber-

hinaus den Import von gegenwartig 1,5 Millionen

Tonnen auf 4,8 Millionen Tonnen jahrlich erhohen.

Als gemeinsames Projekt der Sowjetunion und der

interessierten sozialistischen Lander wird eine Erd-

olleitung gebaut, die auch der Versorgung der DDR
dient.

Bis 1965 muB der Anteil der Hochschulkader in

der Chemie mindestens auf fast das Fiinffache er-

hoht und der Anteil der Fachschulkader verdoppelt

werden. Die Erweiterung der Produktionskapazi-

taten fur PVC (Polyvinchlorid) erfordert um-
fangreiche Investitionen. Etwa 230 Millionen DM
werden dafur bereitgestellt.

In der Metallurgie soli das Aufkommen an Walz-

stahl aus eigener Produktion und aus Importen

von 4,5 Millionen Tonnen im Jahre 1960 auf 6,3

Millionen Tonnen im Jahre 1965 gesteigert werden.

Der Maschinenbau muB die Befriedigung des
stark wachsenden Bedarfs an modernsten, dem
Weltstand entsprechenden Apparaten und Aus-
rustungen fur die chemische Industrie durch Um-
gestaltung und Spezialisierurig verschiedener Be-
triebe sichern. Die metallverarbeitende Industrie

konzentriert sich auf die Zweige mit einem hohen
Veredlungsgrad. Vor allem gilt das fur den Werk-
zeugmasehinenbau, die Feinmechanik und Optik,

bestimmte Zweige der Elektrotechnik, die MeB- und
Regeltechnik, den Textil- und polygraphischen
Maschinenbau sowie fiir den Verpackungsmaschi-
nenbau.

Wichtige Voraussetzungen fur die sozialistische

Umgestaltung der Landwirtschaft sind die Mechani-
sierung und der Einsatz modernster GroBmaschinen
und Gerate. Das staatliche Aufkommen soil sich

bis 1965 gegeniiber 1957 bei

' Lebendvieh (ohne Schwein) auf 178°/o

Schlachtgeflugel auf 685°/o

erhohen.

Der Anteil von Rind- und Gefliigelfleisch am
gesamten Fleischverbrauch wird dadurch auf iiber

40 Prozent gesteigert. 1965 sollen folgende Hektar-
ertrage erreicht werden: Bei Getreide 30 dz, bei

Kartoffeln 245 dz, Zuckerriiben 375 dz, Silomais
600 dz und Futterpflanzen (Heuwert) 85 dz.

Der Wohnraumbedarf der Bevolkerung macht es

erforderlich, in den Jahren 1957 bis 1965 minde-
stens 750.000 Wohnungen zu bauen. Die schnelle

Starkung des sozialistischen Sektors im Bauwesen
ist die vordringlichste Aufgabe.

Die groBten Kraftwerke auf Braunkohlenbasis,
die es in der Welt gibt, entstehen bei Liibbenau
und Vetschau. Sie werden etwa 15 Milliarden Kilo-

wattstunden erzeugen. Das ist etwa die Halfte der
gesamten . Elektroenergie-Erzeugung der DDR im
vergangenen Jahr.

Zur • Verarbeitung der stark anwachsenden Im-
porte aus der Sowjetunion wird ein neues groBes
Erdolverarbeitungswerk errichtet. Neben Treib-

stoffen, Heizol und sonstigen Produkten der

Mineraldlindustrie werden in diesem Werk bisher

importierte organische Grundstoffe wie Benol,

Xylol, Aethylen usw. erzeugt.

Der Aufbau der Nickelhiitte St. Egidien wird
bis zum Jahre 1963 abgeschlossen. Damit wird die

DDR bei diesem wichtigen Metall unabhangig vom
Import, ,ja sie wird sogar Nickel exportieren.

Den Erfordernissen unseres AuBenhandelsvolu-
mens wird der moderne Ueberseehafen in Rostock
gerecht. Er wird eine Umschlagkapazitat von sechs

Millionen Tonnen haben.

Das sind erstaunliche, aber reale Zahlen. Sie las-

sen erkennen — und niemand in der DDR zweifelt

daran, daB sie erreicht werden —- welch strahlen-

des Leben sich auf dieser Oekonomik aufbauen
wird. Ein kulturvolles, reiches Leben, nach Ueber-
windung des schrecklichen Erb.es der Vergangen-
heit, ein bluhendes Land — das verbirgt sich hin-

ter den nuchternen Zahlen. Deshalb die groBe Teil-

nahme bei der vorbereitenden Diskussion um die

Planziffern, denn hier wird jener Vers der Natio-

nalhymne der DDR Wirklichkeit, in dem es heiBt

•„ . . . und der Zukunft zugewandt.“
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Leipzig und seine

„Alma

Mater"
Leipzig ist in der Welt nicht nur als jahrhunderte

-

alte Messestadt, sondern auch als alte Universitats-

stadt ein Begriff . Ihre „Alrha Mater“ ist naeh
Heidelberg die diteste Universitat Deutschlands . In
diesem Jahr blickte sie auf ihr 550jahriges Bestehen
zuriick und feierte dieses Ereignis voll junger, weit
in die Zukunft wirkender Kraft, die die besten
humanistischen Traditionen der Leipziger Universi-
tat fortfiihrt.

Mit ihrer Geschichte verbinden sich viele be-
riihmte Namen deutscher Geisteswissenschaftler

,

die hier gelehrt oder studiert haben
, wie z. B .

Thomasius
,

Gottsched
,

Gellert
,

Fichte, Wundt,
Lamprecht, Ostwald

, Le Blanc. Zu ihren Studenten
zahlten u . a. Ulrich von Hutten, Leibniz, Lessing,
Goethe, Jean Paul

,
Klopstock. Auch der Arbeiter

-

fiihrer Karl Liebknecht studierte in Leipzig.

Die humanistischen und demokratischen Zuge,
die sich an der Leipziger Universitat im Kampf
gegen die einengende Feudalordnung herausgebil-
det und sie zur Stdtte des Fortschritts gemacht
hatten, verschwanden in den reaktionaren Perioden
der burgerlichen Gesellschaftsordnung, die daran
interessiert war

,
die demokratischen Krafte und die

Arbeiterschaft niederzuhaltem Das war insbeson-
dere nach 1848 der Fall

, als liberale Wissenschaft-

ler
, wie Theodor Mommsen, Moritz Haupt und Otto

Jahn von ihren Lehrstuhlen gejagt wurden, und
milndet schlieplich in dem tiefsten Punkt im Jahre
1933. Werke der besten Deutschen loderten auf
Scheiterhaufen, 23 Professoren wurde die Lehrbe-
fugnis entzogen, viele mufiten emigrieren oder
wurden in der Ausubung ihrer wissenschaftlichen
Arbeit behindert. Die Forschungsergebnisse wurden
zu antihumanistischen Zwecken mifibraucht.

Der zweite Weltkrieg schlug auch der Leipziger
Universitat furchtbare Wunden. Das Hauptgebaude
der Universitat in der Innenstadt Leipzig brannte
aus, und die Mehrzahl der iiber das gesamte Stadt-
gebiet verstreuten Institute wurde von Bomben
zerstort. Unermepliche Werte gingen verloren. Sinn-

lose Menschenopfer filr den rauberischen Krieg
hatte die Zahl der studierenden jungen Menschen
dezimiert.

Die sowjetische Militarregierung tat alles, um so
rasch wie moglich Forschung und Lehre an der
Leipziger Universitat wieder aufzunehmen. 1946
safien wieder zweieinhalbtausend Studenten in den
zuhachst behelfsmajhgen Horsalen.

Eine vollkommen ,neue Etappe in der Geschichte.
der Leipziger Universitat nahm ihren Anfang.
Unter Ankniipfung an die besten Traditionen der
deutschen Wissenschaft wurden demokratische Er-
neuerungen vollzogen, so insbesondere eine Arbei-
ter-und-Bauernfakultat gebildet, die zum ersten
Mai die Tore der Universitat auch filr eine grofie
Zahl von Sohnen und Tochtern des werktatigen
Volkes offnete, und das Studium durch Gewahrung
von Stipendien materiell gesichert.

Mit der Hochschulreform 1951 wurden in der
DDR das Zehnmonate-Studium, das gesellschafts-

3 % , I

''Mi

wissenschaftliche Grundstudium und das Berufs

-

praktikum als Teil der Ausbildung eingefiihrt . Seit-
dem ist es auch Aufgabe der Leipziger Universitat,
eine neue Intelligenz heranzubilden, die korperliche
Arbeit liebt und achtet und durch die enge Ver-
bindung von Produktion und Lehre ein hohes wis-
senschaftliches Niveau erreicht, das wiederum auf
die Praxis einwirkt. Durch die Einfuhrung der 10-

klassigen polytechnischen Oberschule in der DDR,
in der die Schuler gleichzeitig eine • Ausbildung in
eihem Produktionsbetrieb erhalten, wird in naher
Zukunft bereits in der Schulerziehung eine Grund-
lage filr das neuartige Studium an der Universitat
geschaffen: "

> ,

'

*
:

‘ ‘
* • ‘

.

Als besondere Auszeichnung fur die gropen Ver-
dienste bei der Neugestaltung des Hochschulwesens
erhielt' die Leipziger Universitat am 5. Mai 1953 den
Namen „Karl-Marx-Universitdt <(

. Sie bekannte
sich damit nach den Worten ihres Rektors, Seiner
Magnifizenz Professor Dr. Georg Mayer, /zu der
Marx9schen Auffassuhg von der Wissenschaft

r
als

einer geschichtlich bewegenden,. revolutionaren
Kraft, welche die Aufgabe hat,, die Welt nicht nur
zu interpretieren, sondern zu verandern. Der Aus

-

bau der Karl-Marx-Universitat steht stellvertretend

filr eine grofiziigige Erweiterung des Hochschul

-

netzes in der gesamten DDR. Fast 12.000 junge
Menschen stiidieren heute an der Karl-Marx-Uni-
versitdt Leipzig, d. h. sechsmal mehr als vor 1945.

58 Prozent der Studenten sind Kinder von Arbei-
tern und Bauern. (Auf 10.000 Einwohner kommen
z. Zt. in der DDR 50 Studenten, in Westdeutschland
27.) 94 Prozent alter Studenten erhalten ein monat-

liches Stipendium von durchschnittlich 130 bis

220 DM (11 Prozent der westdeutschen Studenten
erhalten ein Stipendium, der Anteil der Arbeiter-
und Bauernkinder macht etwa 5 Prozent aus). Unter
den heute an der Karl-Marx-Universitat wirkenden
Wissenschaftlern befinden sich bekannte Personlich-
keiten, wie der Nobelpreistrager Prof. Gustav
Hertz, der bedeutende Philologe Prof. Theodor
Frings, die Chirurgen Professor Max Burger und
H. Uebermuthj

Eine besondere Stellung nimmt die Leipziger
Universitat seit einigen Jahren durch das Institut

filr Auslanderstudium ein, in dem sich auslandische
Studenten auf das Studium an der Universitat vor

-

bereiten. Heute studieren in 'Leipzig 650 Auslander
aus iiber 40 Ldndern. Manchem Auslander erscheint
es marchenhaft, dap in der DDR keine Studienge

-

biihren erhoben werden und alle eine bestimmte
Stipendiensumme erhalten. Sie sind gliicklich, dap
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hier kein auslan&ischef Student wegen seiner Haul;-

farbe oder Religion verspoitet, sondern vorurteils-

frei Internationale Solidaritat geiibt, wird.-

Fur den Neu- und Wiederaufbau von Instituten,

Kliniken iind Studentenwohnheimen der Karl-

Marx-Universitat warden { bisher. \mehr als 80 Mil-

lionen DM ausgegeben. In' Leipzig entsteht ein um^
fangreiches 1 Universitatsviertel mit einer grofien

Anzahl von Neu- und Erweiterungsbauten, wie das

nacH modernsten Gesichtspunkten erbaute \Physi-

kalische . Institut, das Anatomische Institute das In

-

stitut fiir 0 Staatsveterinarkunde und Veterinar-
hygiene, das Studentenwohnheim. Auch die Gesellr

‘schaftswissenschaften erh'alten ein weiteres Zen-

trum in der Innenstadt. Insgesamt wird die „Uni-
versitatsstadt <( eine Flache von ' Viz Quadratkilo

-

metern umfassen und sowohl die neuen als auch die

.'erhaltenen
J gebliebenen Institute, Kliniken usw.

'einbeziehen. *

Heute steht die Karl-Marx-Universitat wie alle

anderen 45 Hochschulen der DDR mitten im Pro-

Das Treppenhaus im neuen Physiologischen Institut

'

1 .

'

s

zeJ3 }
der sozialistischen Umgestaltung. Die gesamte

Lehr- und Forschungstatigkeit wird immer fester

mit ' der Praxis verknilpft, in enger Zusammen-
arbeit mit den Werktatigen die Weiterentwicklung
der Volkswirtschaft, die Erhohung des allgemeinen
Lebensstandards gefordert. Es gibt keinen Wider

-

spruch mehr zwischen den hohen humanistischen
Idealen, von denen sich der Forscher leiten lafit,

und der Verwendung der Forschungsergebnisse. Die
Wissenschaftler und Studenten der Karl-Marx-
Universitat sind sich bewufit, dafi die fiihrende
Stellung der Wissenschaft in den sozialistischen

Landern duf d'er Anwendung der Lehren von Karl
' Marx beruht, dessen Name ihnen Vorbild und
Verpflichtung ist.

'

i
VIB ..ilektrokoDile"

:
<»

i .

99

{

'

* Im Jahre; 1842 entdeckte der beriihmte deutsche
Chemiker Robert Bunsen „die Bereilkmg einer das
Platiri in der Groveschen Kette ersetzenden Kohle
So narinte er den Verfahrenshergang zur Herstel-

lung der kunstlichen Kohle. Bis zu1 jfener Zeit war
nur die' fast in alter Welt vorkommende verun-
reinigte Kohle bekanntJ Von der Bijaurikohle, der
Steinkohle jund dem natiirlichen Grafitj weiB jeder-
mann, daB sie Ausgangsstoffe fiir Hunderte Artikel
wurden, oh'ne die heute unser Lebenjnicht denkbar
ist. Weniger bekannt ist dagegen

[
der Verwen-

dungszweck der fabrikrhaBig hergestellten techni-
schen1 Kohle- und Grafiterzeugnisse, ldie

!

fur die
moderne Industrie von groBer Becieutung sind.

Das Anwendungsgebiet; reicht vori [deri kleinsten
Schleifkontakten fiir Potentiometer bis Izum Reinst-
grafitblockl im Atomreaktor Oder bis !zu; den
Kohleauskleidungen fiir Hochofen, die Eigenge-
wichte bis Izu 800 t erreichen.' Fiir fast alle Indu-
striezweigej ist der Schliissel zu ihrer Entwicklung
ein technisches Kohle- und Grafiterzeugnis.

j

Die „Kunstkohle“ erreichte ihrej iimmer rioch
steigende Bedeutung durch die wertvollen 1 und

.
vielseitigenj Eigenschaften' des Kohleristoffes. Kohle
ist chemisch resistent und widersteht clem' Angriff
|der gebrauchlichsten Sauren. Selbstl ;bei Hohen
jTemperaturen verandert sie nicht ihre‘‘Form und
nur unwesentlich ihre Festigkeit. In nichtoxydie-
render Atmosphare ist

i
sie bei‘ Gliilitemperaturen

.bis iiber 30|00° Celsius noch bestandi^. iDie thermi-
sche Leitfahigkeit ist im VergleicH .mit anderen
festen, riichtmetallischen Stoffen holier als bei vie-

:

len Metallen, wobei dei* thermische jAusdehnungs-
.koeffizient |giinstig niedrig liegt. Technische Kohle
yerfiigt auch iiber eine gute elektriscbje, Leitfahig-
keit. Da der Kohlenstoff nur den festen und den
fgasformigen Aggregatziistand aufweist, jhildet .sich

[auf der Oberflache der Kunstkohle kein'e Oxyd-
'schicht. Hervorragende I eljektrische Kpritakteigen-
‘schaften sind dadurch; gegeben. Diese ;gunstige
Verbindung von physikalischen, elektrischen und
chemischeii Eigenschaften bietet kauin noch ein
anderes Material.

j

|,
j

'

;

;

Ein fast in aller Welt, bekanntes Werk fiir 'tech-

nische Kollle und Grafiterzeugnisse
j

prpduziert in

'Berlin-Lichtenberg,. in der Deutschenj Demokrati-
Schen Republik. Der Volkseigehe Betrieb ,iElektro-

|kohle“ (EKL) besitzt auf diesem Fachjgebiet eine
(mehr als 50jahrige Erfahrung. Nadi dem zweiten
jWeltkrieg haben die Arbeiter und TebMiker, Inge-
nieure j;un<i Wissenschaftler dieses ftVerkes die

jhochwertige Produktion von Kunstkohle weiter-
entwickeltJ Das fiir den Aufbau eiries

j
friedlieben-

den de^tschen Staates wichtige Werkj wurde
; ;
1946

'mit Unterstiitzung der Sowjetunion wieSer in Gang
Igebracht. Vor allem wurde den deutschen Arbei-
jtern Hilfe |bei der anfangs sehr sch^vierigen : Roh-
jstoffversorgung zuteil. Bereits nach; kurzer Anlauf-
izeit arbeitete das Werk rentabel und

[
erfiillt' seit-

idem seine
|

Produktionsaufgaben mit' hohem wirt-
(schaftlichem Nutzen. )

-
*;

v
j i .

|
'I . . i

. j

•
•

j

Beim Wiederaufbau ides Werkes muBten auch
(die sozialen Einrichtungen neu geschaffen werden.
iTrotz zahlreicher Absaugeanlagen jhinterlaBt die

[Verarbeitung von Kohlenstaub ihre schwarzen
Spuren. Deshalb wurde ibereits in den ersten Nach-
jkriegsjahren fiir die. Neueinrichtung jv'on Wasch-
,und Duschraumen, eines betriebsafztli'chen Arnbu-
tlatoriums, |eines Inhalierraumes und einer groBen
iWerkkuche gesorgt.- Der Betrieb erhielt auch ein
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modernes Klubhaus, das sehr bald schon zum kul-
turellen Zentrum fur alle Schaffenden wurde.
Ein groBer Teil der Erzeugnisse dieses Betriebes

geht in Erfiillung der Exportabkommen in 25 Lan-
der verschiedener Erdteile. AuBer diesen festen
Handelsvertragen unterhalt das volkseigene Werk
noch geschaftliche Beziehungen mit 46 Landern.
Viele und oft auch komplizierte Spezialwiinsche

auslandischer Kunden werden erfiillt. So wiinscht
beispielsweise die Schweiz Anoden fiir die

SchmelzfluBelpktrblyse des Aluminiums in hoch-
sterr

(

Reinheit, ... die nur einen auBerst geringen
Schwefelgehalt haben. Das verarbeitende

,

Schwei-
zer Werk liegt "..in'- einem Obstanbaugebiet,

,

wo
Schwefelabgase in der Vergangenheit schwere
Schaden hervorriefen.
Ein anderes Beispiel :aus dem europaischen Norr

den: Die skandinavischen Eisenbahnen verwenden
fiir ihre Elektrolokomotivjen Biigelschleifkohlen.
Die, Erfahrungen zeigten, daB die Erzeugnisse aus
der DDR den .Fahrdraht sehr schonen und ein nur
minimaler Abrieb den .Biigelschleifkohlen lange
Lebensdauer und somit hohe Wirtschaftlichkeit
sichert.

' *

Die Grafitelektroden, das Haupterzeugnis des
Lichtenberger Betriebes, werden von fiihrenden
Firmen der Elektrostahlbranche seit Jahren zur
vollen Zufriedenheit eingesetzt. Das Vertrauen in

die Qualitat der Produktion des Werkes kommt
iiberzeugend darin^zum Ausdruck, daB seit 1950
fiir weit iiber

iU Milliarde D-Mark technische
Kohle- und Grafiterzeugnisse in alle Welt gingen
und der Export gegeniiber 1950 in diesem, Jahr
3

J/2fach hoher liegt. Die Lieferuhgen in die west-

Die Ski-Springerelite der DDR, unter ihnen die be-

kannten Springer Helmut Recknagel und Harry Glafi

trainierten bei Zell am See, urn zu den Olympischen
Winterspielen' in Hochform zu seim

’ "

6

lichen Lander weisen eine besonders ansteigende
:

Tendenz auf. GroBe Porzellanfabriken in West- •

.

deutschland verwenden vorwiegend EKL-Silizium-
karbid-Heizstabe, die Ofentemperaturen bis 1400° i

Celsius vertragen. >
;

Die hohen Anforderungen an technische Kohle-
|

•

und Grafiterzeugnisse verlangen eine systematische !

;

Verbesserung der Technologie und die Moderni-
sierung der Fertigungsanlagen.

! I

;

Damit der Betrieb die Bruttoproduktion bis 1965 \ l

um weitere 150 Prozent erhohen kann, sind viele !

Neubauten und Neuanschaffungen von Produk-
tionsmitteln' vorgesehen. Fiir Investitidnen stehen
dem Werk 47 Millionen DM zur Verfiigung. Der
Erfiillung des Perspektivplanes

.
dient - auch die !•

Rekonstruktion des Betriebes. Sie umfaBt die Me- ;

chanisierung und FlieBbandfertigung sowie eine
\

moderne -MeB- und Regeltechnik zur Ueberwa-
chung einzelner Arbeitsprozesse. An diesem Pro- jl

gramm arbeiten alle im Volkseigenen Betrieb
„Elektrokohle“ Beschaftigten mit. Viele kluge Ge- :

danken und Erfahrungen haben bereits ihren Nie-
!

derschlag in Hunderten von Verbesserungsvor-
schlagen gefunden. Es bildeten sich Sozialistische
Arbeitsgemeinschaften, denen Produktionsarbeiter,

[

*

Techniker und Wissenschaftler angehoren und die
sich vorgenommen haben, den .wissenschaftlich-

;

technischen Fortschritt zu fordern. Die erfolgreiche i

.

Entwicklung dieses Betriebes beweist die Fahig- I

keit der Arbeiter, groBe und komplizierte Aufgaben
zu losen. Die Grundlagen dazu geben ihnen die
gesellschaftlichen Verhaltnisse in der Deutschen -

Demokratischen Republik.

D. Studier !

Gebirgsdruckforschung

hilft dem Bergbau
Mit der Annahme eines Arbeitsprogrammes fiir

1960 schloB kiirzlich in Leipzig die erste Arbeits-
tagung des Jnternationalen Biiros fiir Gebirgs-
mechanik, an der Vertreter aus beiden deutschen
Staaten sowie aus der Sowjetunion, Polen, der
CSR, Ungarn, Bulgarien, England, Frankreich,
Belgien, Schweden, Oesterreich und der Schweiz
teilnahmen. Der in dem Biiro vereinigte Arbeits-
kreis, mit dessen Bildung die Deutsche Akademie
der Wissenschaften zu Berlin im Vorjahr auf
Vorschlag der internationalen Tagung fiir Gebirgs-
druck beauftragt worden war, stellt sich das
Ziel, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Gebirgsdruckforschung zu verbessern und den
Austausch von entsprechenden wissenschaftlichen
Ergebnissen zu fordern. Dadurch soli die Sicherheit
im Bergbau erhoht werden. AuBerdem soli eine
bessere Ausnutzung der Lagerstatten sowie eine
Verbesserung der Oekonomie des Bergbaus erreicht
werden. Fiir 1960 wird eine interriationale Tagung
zu dieseri Problemen geplant.

Der wissenschaftliche Sekretar des Biiros,

Dr.-Ing. Hofer, teilte mit, daB Schreiben aus
den USA und Kanada vorliegen, die zeigen, daB
auch auBerhalb Europas Interessd an einer Ver-
•bindung mit dem Biiro fiir Gebirgsmechanik be-
steht. Wissenschaftler aus Japan und Siidafrika
hatten ebenfalls ihre Mitarbeit zugesagt.
Die Leitung des Biiros liegt in den Handen von

Nationalpreistfager Prof. Dr.-Ing. Bilkenroth,
Mitglied der Deutschen Akademie der Wissen-
schaften.

- —
-|

r

|
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DEB BIESE IM BODETAL
Von H. J. Hartung

Das sagenumwobene Harzer Bergland ist um
einen modernen „Riesen“ reicher geworden. Am
zehnten Jahrestag der DDR wurde im Tal der
Rappbode die groBte Talsperre Deutschlands ihrer

Bestimmung ubergeben. Die heimtuckische Bode
und ihre Nebenfliisse, die seit Jahrhunderten
Hochwasserkatastrophen und Durren verursachten,
wurden gebandigt und eine Gefahr fur das Hab
und Gut der Menschen im Harzer Vorland endgul-
tig gebannt.
„Anno 1539“, so schrieb ein Chronist der Stadt

Quedlinburg fur die Nachwelt nieder, „hat sich

der BodefluB fiber seine Ufer ergossen. Das Wasser
war so groB, daB es durch Gossen, in Hauser und
Scheunen geflossen. Auch ist viel Vieh ersoffen
und umgekommen. Manches schwacher gebaute
Gebaude ward durch die Fluten eingerissen!“

Besonders groB ist die Gefahr zur Zeit der
Schneeschmelze. So war in den letzten Tagen des
Jahres 1925 iiber das winterliche Mitteldeutsch-
land eine warme Luftstromung vorgedrungen, die
ungeheure Regenmengen mitfiihrte. Die Wolken
blieben an den Berggipfeln des Harz hangen und
entluden sich. Mit dem Regenwasser stiirzte auch
das Schneewasser zu Tal, denn es hatte eine fast
eineinhalb Meter hohe Schneedecke gelegen. Das
starke Gefalle des Bodetals lieB die Wasser mit
ungeheurer Gewalt dahineilen und alles fortreiBen,
was ihnen im Wege stand. Damme und Deiche im
flacheren Vorland konnten dem Druck der Hoch-
wasserwelle nicht widerstehen, sie barsten und
gaben der Flut kilometerweit den Weg liber frucht-
bare Felder frei. In der Neujahrsnacht stand das
Wasser wohl einen Meter hoch in den unteren
StraBen Quedlinburgs. Es uberschwemmte den
Marktplatz, riB Briicken ein, legte das Gas- und
Elektrizitatswerk still.

Eine weitere Gefahr fur .das ostliche Harzer Vor-
land' war die Trockenlieit. Die Bode wurde im
Sommer zu einem kleinen Bachlein, dessen Wasser
weder fur die Felder und die Wohnsiedlungen
noch fur die standig wachsende Industrie genutzt
werden konnte. Auch der Grundwasserspiegel
sank oft so tief, daB die Felder austrockneten, die
Versorgung der Bevolkerung mit Trinkwasser und
die Belieferung der Industrie mit Betriebswasser
gefahrdet war.

Viele Plane hat es schon gegeben, um die Fliisse
des Harzlandes zu regulieren, das Wasser zu stauen
und zu nutzen. Oft hatten Ratsherren und Burger
sich fiber solchen Planen die Kopfe heiBgeredet.'
Nach der Hochwasserkatastrophe im Jahre 1897
hofften sie, daB der Bau von Talsperren an der
Bode und ihren Nebenfliissen endlich verwirklicht
wird. Nichts geschah, denn die Taler hinter den
geplanten Sperrmauern hatten vom Stauwasser
iiberflutet werden miissen. Diese Taler aber gehor-
ten den Fursten, und die saBen hoch oben auf ihren
Burgen und merkten vom Hochwasser nichts. Sie
dachten gar nicht daran, ihr Besitztum zu verklei-
nern und gar noch Geld fur den Bau zu geben.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts griffen fiir-

sorgliche Stadtvater den Gedanken des Talsperren-
baus erneut auf. Sie griindeten einen Wasserwirt-
schaftsverband, dem alle Stadte und Gemeinden
des bedrohten Gebietes angehorten. Gemeinsam
mit dem Staat wollte dieser Verband den Talsper-
renbau verwirklichen. Wieder scheiterte das Vor-
haben, denn man wurde sich nicht einig, wie spa-

ter das gestaute Wasser verwandt werden sollte.

Die Halberstadter verlangten, daB damit ihr Acker-
land bewassert werde, die PreuBen pochten darauf,
daB es zur Speisung des Mittellandkanals diene,
und die Magdeburger waren nur dann bereit, Geld
zu geben, wenn ihre Stadt geniigend Trinkwasser
bekame. Der Streit um das Wasser hatte begonnen.
der Bau der Talsperre nicht.

In den folgenden Jahrzehnten wurden neue
Plane ausgearbeitet, und endlich sollte der Bau
beginnen. Aber kaum war der erste Spatenstich
getan, da wurden die Kapazitaten zum Bau von
Befestigungen und Bunkern fur Hitlers Krieg
eingesetzt.

Erst in der Deutschen Demokratischen Republik,
im ersten deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staat
wurden die Plane Wirklichkeit, entstand die groBte
Staumauer Deutschlands. Doch die Rappbodetal-
sperre ist nur ein Teil des groBen Bauvorhabens.
Sie gehort zu einem ganzen System von Hoch-
wasserschutzbecken, dem Bodewerk.

Bereits in den oberen Talern des Harzes wird
die Bode mehrmals gestaut. Von Nordwesten her
flieBt die Warme Bode zu Tal; ebenfalls aus Nord-

7
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west kommt die Kalte Bode. Nach den Planen der
Wasserwirtschaftler entstanden hier die ersten

Staudamme. Sie miissen bei Hochwasser die erste

Welle der Flut auffangen und das Wasser dann
moglichst gleichmaBig an die weiter talwarts lie-

genden Bauwerke abgeben.

Nachdem sich hinter diesen Dammen beide

Fliisse zur GroBen Bode vereinigt haben, pass:ert

das Wasser weitere Stauwerke. Eigentlich miiBte

hier die Hauptsperre sein, denn die GroBe Bode
gilt als Hauptwassertrager. Aber das Tal ist nicht

tief und breit genug und der Riickstau wiirde so

weit reichen, daB mehrere Orte dem entstehenden
See zum Opfer fielen. Darum entschlossen sich die

Wasserwirtschaftler zum Bau einer Ueberleitungs-
sperre, deren Staubecken durch einen fast zwei
Kilometer langen unterirdischen Stollen mit der
Hauptsperre verbunden wird.

Und diese Hauptsperrmauer reckt sich heute in

einer Lange von 420 m und einer Hohe von 106 m
aus dem tief eingeschnittenen und lang hinge-

streckten Tal der Rappbode empor. 860.000 Kubik-
meter Beton schluckte dieser moderne Riese, der

von nun an die Fluten der Bode bandigen und
regulieren wird. Schon staut der See hinter der

Mauer und zwischen den hochaufragenden Berg-
rucken in acht Kilometer Lange seine 110 Millio-

nen Kubikmeter Wasser.

An den Zuflussen des Stausees entstehen zwei

weitere Vorsperren. Sie haben den ZufluB vorzu-

klaren und ihn von Geschiebe und Schwebestof-

fen zu befreien, weil das Wasser des groBen Stau-

sees auch als Trinkwasser verwendet werden sol.1.

Diese beiden Vorsperren haben auBerdem die Auf-
gabe, beim Absinken des Wasserspiegels der Rapp-
bodesperre dafiir zu sorgen, daB die Spitzen des

Stausees nicht austrocknen. Ausdiinstungen und
Muckenplagen werden dadurch weitgehend ver-

mieden.

Unterhalb der groBen Staumauer wird noch eine

siebente Sperre errichtet, so daB zwischen dieser

und der groBen Rappbodesperre ein weiterer See
entsteht. Dieses Staubecken wird als Zwischen-
speicher in heiBer und trockener Jahreszeit fur

eine geregelte Wasserabgabe sorgen.

Der Riese im Bodetal wird auch Trinkwasser in

geniigender Menge liefern — in jeder Sekunde
etwa zwei Kubikmeter. Durch einen drei Kilometer
langen unterirdischen Stollen flieBt es zum neuen
Wasserwerk. Fur spater ist der Bau einer vierhun-
dert Kilometer langen Fernleitung geplant, die den
Industriegebieten um Magdeburg und Halle-Merse-
burg jahrlich sechzig Millionen Kubikmeter Trink-
wasser zufuhren wird.

Bei der Projektierung des Talsperrensystems an
der Bode wurde auch die Moglichkeit einbezogen,

die gezahmte Kraft des Wassers in Elektroenergie
umzuwandeln. Da soli zum Beispiel mit dem’ fur

Trinkzwecke entnommenen Wasser ein Laufkraft-
werk betrieben werden, das standig den erzeugten
Strom ins Netz gibt. An den Gefallestufen der ein-

zelnen Sperren sollen weitere Kraftstationen er-

richtet werden. AuBerdem soil ein unterirdischer
Stollen das Wasser zur Stadt Thale hinableiten.

Dort wird ein Kraftwerk die erzeugte Energie vor
allem an die Industrie der Stadt liefern.

So geht ein Werk seiner Vollendung entgegen,

das alle deutschen Regierungen seit 1890 nicht fer-

tigbrachten. In sozialistischer Gemeinschaftsarbeit
schaffen Arbeiter und Ingenieure am Bodewerk,
einem GroBbau des Sozialismus in der Deutschen
Demokratischen Republik. Und die Stadtschreiber

von Quedlinburg werden kiinftig in ihren Chroni-

8

ken nicht mehr von Hochwasserfluten und Diirre-

jahren berichten, sondern von einem modernen
Riesen, der sich im Bodetal breit macht und nach
dem Willen der Menschen die Naturgewalten ban-
digt.

Isotope fur Grundwasserforschung

Vereinfacht, verbilligt und beschleunigt wird
die Untersuchung der Grundwasserverhaltnisse bei

Tagebauaufschliissen durch die Anwendung einer

neuen Methode zur Bestimmung der Stromungs-
geschwindigekit von Grundwasser. Diese Methode,

bei der radioaktive Isotopen verwendet werden,

haben das Institut fur angewandte Radioaktivitat

Leipzig und das Geologische Institut der Berg-

akademie Freiberg erstmalig in der DDR erprobt.

Damit haben die Wissenschaftler der beiden Insti-

tute einen guten Beitrag zur Erreichung der Ziele

des Siebenjahrplanes geleistet, in dem es heiBt:

„Die geologische Erkundung ist beschleunigt zu

entwickeln.
u

Neben Grundlagenforschungen fiihrt das Insti-

tut in Zusammenarbeit mit volkseigenen Betrieben

zahlreiche Zweckuntersuchungen durch. So sind

gegenwartig im Synthesewerk Schwarzheide Ver-
suche im Gange, die Starke von Rohrwandungen
mittels Gammastrahlen zu messen. Es wird das

Funktionsmuster eines Gerates entwickelt, das

durch Korrosion (von der Oberflache ausgehende
chemische Zerstorung) entstandene diinne Rohr-
wandstellen in den Syntheseanlagen anzeigt, die

zu Explosionen fuhren konnen.
Auch den Werktatigen der Sodawerke Bernburg

le’sten die Wissenschaftler des Instituts wertvolle
Hilfe. Das Werk besitzt eine sieben Kilometer
lange meist unterirdisch verlaufende Endlaugen-
leitung. Sie wird durch sogenannte Molche (Reini-

gungsgerate), die mit einer Flussigkeit durch die

Leitungen gedriickt werden, gesaubert. Blieb ein

solcher Molch im Rohr stecken, so muBte er bis-

her lange und muhselig gesucht werden, ehe er

entfernt werden konnte. Die Leipziger Wissen-
schaftler markieren jetzt die Molche mit Kobalt

60, und sie konnen mit Hilfe eines empfindlichen
MeBgerates (Szintillationszahler) in kurzester Zeit

gefunden werden.

DDR griiBt Gaste aus Uruguay
Der President der Volkskammer der DDR, Dr.

Johannes Dieckmann, empfing vor kurzem im
Gebaude der obersten Volksvertretung der DDR in

Berlin die Parlamentsdelegation aus Uruguay, die

auf Einladung des Presidiums der Volks-
kammer zu einem mehrtagigen Besuch der

DDR in Berlin eingetroffen war. Dr. Dieckmann
hieB die uruguayischen Politiker herzlich will-

kommen. Er erinnerte an die Besuche von Parla-

mentariern aus Kolumbien und Peru in der DDR
und bezeichnete in diesem Zusammenhang die An-
wesenheit der Gaste aus Uruguay als Beweis fur

die Bestrebungen der lateinamerikanischen Staa-

£en, das gegenseitige Kennenlernen und Verstehen
zu fordern.

Der Leiter der Delegation und President der
Deputiertenkammer Uruguays, Rodriguez Camusso
dankte fur die Einladung in die DDR, die den Mit-
gliedern der Delegation die Moglichkeit geben
werde, „wirkliche Kontakte mit der Realitat DDR
aufnehmen zu konnen. Wir sind sicher, daB wir
mit unserem Besuch dem Wunsch unseres Volkes
entsprechen, der auf ein friedliches Zusammen-
leben aller Volker hinauslauft“, erklarte Rodriguez
Camusso, der abschlieBend seiner Hoffnung Aus-
druck gab, daB sich die Beziehungen zwischen der
DDR und Uruguay festigen mogen.
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Teppiche aus der DDR
sind immer aktuell

Auf dem Territorium der DDR liegen bedeutende
Teppichbetriebe. Dies trifft sowohl auf die Grofie

derselben als auch auf deren Leistungsfahigkeiten

zu. Fast in alien bekannten Techniken werden in

gleichem MaBe im orientalischen wie auch im
modernen Genre standig neue, dem Zeitgeschmack
entsprechende Dessins mit hohen Gebrauchswert-
eigenschaften angeboten. Doch auch in Briicken,

Bettumrandungen und Auslageware ist ein breites

Angebot anzutreffen. Das Geheimnis dieser hohen
Leistungen und deren stetigen Steigerung besteht

darin, daB in diesen Werken zum Teil lOOjahrige

Produktionserfahrungen und ein breiter Stamm
hoehqualifizierter Facharbeiter, Techniker, Ingeni-

eure und Entwerfer, die durch gewissenhaft aus-

gebildete Nachwuchskrafte laufend Zuwachs er-

halten. vorhanden sind. Im harmoniscben Zusam-
menspiel von Tradition und neuester Technik wur-
den diese in aller Welt geschatztenQualitatsteppiche

geschaffen.
Das Spitzenerzeugnis stellt z. Z. wohl der Keshan-

Super des VEB Halbmond-Teppiche Oelsnitz/V. dar.

Dieser durchgewebte Doppelteppich wird aus

reinem Wollkammgarn gefertigt. 340.000 Noppen
per Quadratmeter sowie eine Florhohe von 10 mm
bilden eine auBerst dichte samtweiche Flordecke,

die in zarter filigranartiger Feinheit in Anlehnung
an persische Originate gemustert ist. Die Qualitat

„Tabris-Super“ sowie die iibrigen Halbmond-
Standardartikel sind in ihrer Klasse nicht minder
wertvoll. Bemerkenswert ist die Tatsache. daB in

diesem Betrieb Axminsterteppiche bis zu 12 m
Breite und beliebiger Lange ohne Naht gefertigt

werden konnen. Doch auch Axminsterteppiche in

moderner und klassischer Auffassung werden in

reicher Auswahl gefertigt. Im Orient-Stickverfah-

ren ist es ebenfails moglich, Sonderanfertigungen
fur spezielle Zwecke und Wiinsche vorzunehmen.
Ebenso wie Halbmond-Teppiche sind in ihrer

Klasse die WTF-Erzeugnisse bekannt und stets gem
gekauft. Die Tournayqualitaten Viktoria-Elite,

Patna, Ajek oder Konia-Extra stehen hinsichtlich

Qualitat und Gebrauchswerteigenschaften gleich-

wertig neben den Axminsterqualitaten Megris.

Wax und Bagdad-Extra. Fast alle Florteppichquali-

taten werden sowohl in reiner Wolle als auch in

100 Prozent Dederon oder Mischungen (Wolle/Zel 1-

Wolle) gefertigt.

Das Sortiment Auslageware, Laufer und Bettum-
randungen ist hinsichtlich Musterung, Fertigtechni-

ken und Materialzusammensetzung nicht minder
umfangreich. Besondere Beachtung verdient jedoch

die Qualitat „Auveka“, die als Bodenbelag in samt-

lichen Verkehrsmitteln sehr gute Gebrauchswerte
erzielt. Fur das III. Deutsche Turn- und Sportfest

in Leipzig wurde aus dieser Qualitat ein Riesen-

teppich von 8250 m2 GroBe geschaffen, um eine Be-
schadigung der Rasendecke durch die Massenfrei-

iibungen zu verhindern. Doch auch in Eisenbahnen.
Bussen, Schiffen und Flugzeugen wird „Auveka“
mit gleichem Erfolg wie in Theatern, Lichtspiel-

hausern und Wohnungen verwendet. Eine Neuent-
wicklung bildet die aus Spezial-Teppich-Zellwolle

gefertigte Auslageware Qualitat „Derby“.

Alle diese positiven Momente sind geeignet, den
guten Ruf der Teppicherzeugnisse aus der DDR
standig weiter zu festigen und neue Kunden zu ge-

winnen.
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Die feinmechanisch-optische Industrie der DDR genieBl Weftruf

Von Albert P a u 1 i c k

Die stolzen Ergebnisse eines zehniahrigen erfolg-
reichen Aufbaus und zehntausende Verpflichtun-
gen zur Erfiillung neuer Aufgaben — das waren
die Gescherike, die die Burger der DDR am 7. Ok-
tober auf den Geburtstagstisch ihrer jungen Re-
publik legten. Unter diesen Geschenken nehmen
die Produktionsergebnisse und Verpflichtungen
aus der feinmechanisch-optischen Industrie einen
hervorragenden Platz ein. Die Arbeiter, Techniker
und Wissenschaftler dieses Industriezweiges tragen
mit ihren Erzeugnissen von hoher Qualitat und Pra-

lands — im Gebiet der Deutschen Demokratischen
Republik — und Stadtenamen wie Jena, Dresden,
Magdeburg, Teltow, Rathenow, Gorlitz, Leipzig,
Suhl, Glashtitte, Ruhla usw sind in der ganzen
Welt mit den Qualitatserzeugnissen der feinmecha-
nisch-optischen Industrie untrennbar verbunden.
Trotz der schweren Folgen des Hitler-Krieges ge-

lang es den fortschrittlichen Kraften unter der Fuh-
rung der Arbeiterklasse und mit aktiver Hilfe der
Sowjetunion die feinmechanisch-optische Industrie
in der DDR so zu entwickeln, daft ihre Produktions-

Im Kamera-Werk lhagee Dresden

zision entscheidend dazu' bei, die Mechanisierung
und Automatisierung anderer Industriezweige zu
beschleunigen und durch den standig wachsenden
Export das Ansehen der DDR in der Welt weiter
zu starken.

'

Erzeugnisse aus der feinmechanisch-optischen
Industrie Deutschlands besitzen schon seit vielen
Jahren Weltruf und haben den Weltstand der Tech-
nik mitbestimmt. Das Zentrum dieses traditions-
reichen Industriezweiges liegt im Herzen Deutsch-

kapazitat heute ein Mehrfaches des Vorkriegsstan-
des betragt und die Qualitat dieser Erzeugnisse auf
dem Weltmarkt wieder mitbestimmend ist, in vie-

len Fallen sogar absolute Spitzenklasse darstellt.

Qualitat und Prazision, zwei untrennbare Be-
griffe, die mit den Erzeugnissen aus der feinmecha-
nisch-optischen Industrie aufs engste verbunden
sind, haben dazu gefuhrt, daft die vielfaltigsten Ge-
rate aus diesem Industriezweig wieder zu gefrag-
ten Handelsobjekten in aller Welt wurden. Diese

10
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: 2 m-Plangitter-Spektograph
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' /

Entwicklung trug dazu bei, dafi die junge DDR;
die ;in der Industrieproduktion in Europa an 5.

Stelje steht, heute mit.uber 100 Landern Handels-

beziehiingen unterhalt.

Die Leipziger Messe, heute*wieder eines der wich-

tigsten Handelszentren/ der Welt, beweist neben
vielen anderen ihternationalen Messen und Ausstel-

lungen immer aufs Neue; welche. hervorragenden

Ergebnisse [durch die ' in* der DDR . verwirklichte

enge Zusammenarbeit zwischen Arbeitern und Wis-

senschaftlern erzielt werden konnen.
;
/ ,

j
•

.

.

*
.

-

' So wurden allein vorr den Optischen Werken
Jena von 1947 bis 1959 242 vollig neue Gerate ent-

,
wickelt und in das Productions- und Lieferpro-

gramm des' Werkes uberfuhrt. Dabei wurde der

Anteil der wissenschaftlich-technischen Gerate am
Gesamtprogfamm von 26,4 Prozent' im Jahre 1949

auf >50 Prozent im Jahre 1959 erhoht. :

‘ .* '

Einige der bedeutsamsten und international an-

erkannten' Neuschopfungen sollen diesen gewaltigen

EntwicklungsprozeB verahschaulichen.

Ftir die groBen Aufgaben der 1 Chemie wurden
auf Idem Gebiet der optischen MeBgerate im Jahre

1959 allein 51 Gerate entwickelt, darunter das „In-

dustriespektroskop“ fur visuell • quantitative

Schnellanalysen mit hohe’r Auflosung (besonders

fiir , Stahluntersuchungen) : der „Dreiprismenspek-
trograph“ als Routinegerat .auch fiir Rahmenunter-
suchungen; der erste deutsche „Plangitterspektro-

graph“ mit Brennweite 2 m und mit Prazisions-

gittern. mit 650, 1000 oder 1200 Furchen je Milli-

meter; das vollautomatisch registrierte „Ultraspek-

trophotometer UR 10“, in dem hochste feinmecha-
nisch-optische Prazision mit groBter elektronischer

Leistungsfahigkeit verbunden ist; das lichtelektri-

scbe „Registerphotometer“, das mit seiner Ueber-
tragungsgenauigkeit yon 0,001 mm unubertroffen

' ist.
’ *

'

: I

'

Um dem Maschinenbau bei der Erfiillung der

hohen Qualitatsanforderungen zu helfen, wurden
eine Vielzahl von FeinmeBgeraten fiir die vielfal-

tigsten und genauesten Messungen entwickelt, zum
Beispiel die „UniversallangenmeBmaschine“ fiir

GroB- und Werkzeugmaschinenbau; das „Winkel-
teilungsmeBgerat“ als HochgenauigkeitsmeBgerat
zur Ueberprufung von Teilkopfen, Rundtischen,
Zahnradern, Rastenscheiben, Polygonen usw.; das

,,SchragungswinkelmeBgerat“ zur genauen Zahn-
richtungsmessung an Gerad-, und Schragstirnra-

dern; das :,SpiegelfeindehnungsmeBgerat“ zur Be^
stimmung des Elastizitatsmoduls und zu Feindeh-

nungsmessungen, mit denen noch Dehnungen, von
0,0001 mm ermittelt werden konnen.

j
i

, .

{ * Auf dempebiet der objektivenMeBmethqdeiwur-
[den ebenfalls beachtliche Erfolge erzielt. Neuent-
^wicklungeri,^ wie „Prazisions-MeBpot

l

entiometer“,
j„Umlauf-“

j
und „Instrumentenpotentiometer“,

.

j„Magnet- und Wendekupplungen“ fiir| Zwecke der
iRegelungstechnik und Alutomatisierung wurden ge-

[schaffen.
j

!

.

J
:

j

ji '

;

I

Mit.dem '„Pneumat“ wurde eine Gr,uppe von Bau-
Jeinheiten zur Verfugung gestellt, mit; denen in der
Maschine auf 1/1000 mm sicher gemessen

t
und

Schaltvorgange ausgelost
.
werden konnen, wobei

[die vollig jberuhrungs-

1

und damit jverschleiBfreie

(MaBabnahme bei Selbstreinigung der MeBstelle von
ISchmutz, Schmier- und Kiihlmittelri ferstmalig in

jder Welt ist:
, 'j

;

*
:

j

l
J :\ v'. •

!
Ein Spitzenerzeugnis auf dem Weitmarkt . ist auch

^er neue Sekundentheodolit „Theo
j

010“ ’ mit 1

.
ge-

strecktem Spiegellinsenfernrohr und dadurch prak-
'tisch vciilig beseitigtem] sekundaren*jSpektrum.

j

Den an
|

Prazision unubertroffenent ;:astronomi-

schen Cferaten der Optischen Werlce
j

Jena folgte

ein weiiere Neuentwicklung, das „2j-mlUniversal-
‘

jspiegelteleskopVEs ist Idas erste seiner:;Alrt in der
Welt’ und zugleich das groBte und ’reprasentativste

;der im ; Jenaer-Werk je gebauten lastronlomischen

i Gerate.*: Das Teleskop wird in eineriSternwarte der

;
Deutschen

|

Akademie der Wissenschaften bei . Jena
|

der photographischen photoelektrischeiii und spek-

f

trographischen . Untersuchurig » von
[

Sterneri ' und
' Sternensystemen' dienen. Das ,,KernspunneBmikro-

,

l skop“ ist die wichtigste Neuerung auf Idem Gebiet

I

der Mikroskopie. Dieses Mikroskop mlit !der Genauig-
1 keit von ,|einigen Hundertsteln eines

j

liMillimeters
t zur Ausmessung der Spuren von Elementarteilchen
hoher Energien in. photographischen jEmulsionen,

! wird zur Zeit von keinem. anderpn : G’erat in der
Welt ierreicht. Als.letzte der Neuerungen.laus J.ena
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4 sei das ..Elektronenmikroskop Modell D 2“ erwahnt.
Es ermoglicht den Wissenschaftiern das. Vordringen
in den Bereich ’ der Ultrastrukturen und dient.so
der Erkenntnis . des. Aufbaues der Materie sowohl
in der Teehnik 'als auch in 'der Biologie und Medi-
ziii. •

<
•

/'Uni die Leistungsdichte der feinmechariisch-opti-
schen Industrie der DDR zu vervollstandigen, sind
noch zahlreiche Erzeugnisse- anderer Betriebe der
DDR erwahnenswert.

,

:

Die Erzeugnisse des VEB Rathenovver* Optische
Werke. wie das „Kleinbildkamera-Mikroskop Mi-
krophot D 16 B-Z“, der;.knormorphotische; Vorsatz,

f
;Rectimascop 64/2k“ fur Tonfilmkinotheatermaschi-
nen,' das ..Photokolposkbp" nach ,Muller7Meljaga,.

,
und das Metallspektroskop „RD-M“*) :zur Bestim-

.
mung von metallischen Legierungsbestandteilen le-

gen so ein gutes Zeugnis von der Qualitat und Pra-
zision feinmechahisch-optischer Erzeugnisse ab wie
die reiche Anzahl von Foto- und Kinogeraten des
VEB Foto- und Kino-Werk Dresden oder* des Be-
triebes Ihagee. Kamerawerke AG Dresden; Narrien
wie Exakta, Varex, Praktina, Pentacon, Exa. Prak-
tica, 16, D 1 und D 2 sind heute vom internationalen

;
Foto7 und Kinomarkt

. nicht mehr wegzudenken.;

.
*

: Die korperliche. Arbeit des werktatigen Menschen
durch den Einsatz von halb- und vollautomatischen

K ^erateji^iy erleichtern;, ist einer ; der :.Grundsatze
‘ sozialistiscHer Arbeitsweise. So stellV derWEBFeiri-
.
meOzeugfabrik Suhl : rieben vielen anderen MeB-

" gerateri : halbr und vollautomatische FeinmeBger&te
her,- die. zum ;groBen Teil einmalig. in der: Welt- da-

..
stehen. Hohe Leistungsfahigkeit bei. bester Qualitat
und •*, Genauigkeit sind einige der Merkmale, die

" diese .Gerate .auszeichnen. Aus dem groBen Pro-
gramm dieses Betriebes sollen nur einige Erzeug-
nisse genannt sein. Zum. Beispiel der- steuernde
Feinzeiger „Sehalt-Elektro-,Compar £C

.fur die. Grup-

. .*) Dieses Gerat.wurde auf Wunsch dem Technologischen i Ge-
werbemuseum, Wien EX, WahringerstraBe 59,

‘ Herrn Prof.,

- Syejcla, leihweise .zur Verfiigung gestellt.

pensortierung von Prazisionsteilen in der Massen-
fertigung; das „Mehrstellenprufgerat Nr. 4060“, mit
dem gleichzeitig bis 20 Messungen vorgenommen
werden konnen; der „Hochleistungskugelsortier-

• automat Nr. 4130“, der bis zu 18.000 Stuck Kugeln
7

pro Stunde kontrollieren kann. Sortierautomaten
fur Zylinderwalzen und Nadeln bzw. Kegelrollen
sowie- das halbautomatische Prufgerat fur kom-
plette Nockenwellen sind weitere Spitzenerzeug-
nisse dieser interessanten Fertigungsreihe.
Hochste Prazision beweisen auch die Erzeugnisse

des VEB FeinmeB Dresden. Die in diesem Betrieb
hergestellten Teilmaschinen, wie „Kreisfeinteil-
maschine TKF 950“,. ;„Langenteilmaschine TLF
1000“ mit einer Genauigkeit von ± (2 '+ 0,002 . L)
zur Herstellung von MaBstaben, Skalen usw. ge-
nieBen hohes Ansehen im Ausland und stellen Ge-
rate mit Weltniveau. dar.

Hohe Ganggenauigkeit und gefallige Formgebung
zeichnen die im VEB Glashiitter Uhrenbetriebe
und dem VEB „Klement Gottwald“, Uhren- und
Maschinenfabrik Ruhla,

;
hergestellten Armband-

uhren. Taschenuhren, -Wecker, Schiffswanduhren
und Chronometer aus. Sie legen genau wie alie .

anderen Erzeugnisse der feinmechanisch-optischen ;

’
1-

Industrie der DDR Zeugnis ab von dem hohen Grad ^
der Fertigkeit unserer werktatigen Menschen.

;

;

f;-
dm^Feinstgeratebau und der opti-

^Yschen"Jiidustril%^ "soic&e groBen- Erfolge zu ver- -

zeichnen. wie sie vorausgehend geschildert wurden.
Pie Industrie ;fur; mechanische Erzeugnisse. groBe-
rer Bauart hat ebenfails beachtliche Leistungen er-
zielt. So hat der VEB Werkstoffprufmaschinen Leip-
zig heute in seinem Programm 50 Prozent neue und
30 Prpzent. meBtechnisch stark verbesserte Kon-
struktionen aufzuweisen, zum Beispiel die neue
„Zug-Druck-Prufmaschine“ fur 40, Mp Hochstbela-
stung und der ,,Festigkeitspriifer“ fur Belastung bis
40 Kp, der mit tragheitsarmen Kraftmesser und
selbsttatig intergrierendem Schaulinenzeichner ver-
sehen ist,. beide Baujahr 1959.

Fur. Gerate der BetriebsmeB-Regel und Steuer-
teehnik sind Betriebe wie VEB Gerate- und Regler-
werke Teltow, VEB Karl-Marx-Werk Magdeburg
oder .der VEB MeBgeratewerk Quedlingburg heute
feststehende Begriffe fur leistungsfahige hochquali-
tative Erzeugnisse.
Das letzte groBe Gebiet der feinmechanisch-opti-

schen Industrie umfaBt die Betriebe der Medizin-
technik. Einige Spitzenerzeugnisse sollen auch hier
die Leistungsfahigkeit dieses Industriezweiges cha-
rakterisieren. Vom VEB Medizinteehnik Leipzig
ist als* Neuentwicklung und absolutes Spitzener--
zeugnis auf. dem Weltmarkt die Kleinkinderlunge
436 zu nennen. Sie ist speziell fur die Beatmung
von Kleinkindern und Sauglingen bei Atemlah*-
munl?7 hervorgerufen durch Poliomylitis entwik-
kelt worden und bietet oft die einzige Moglichkeit,
den erkrankten Kindern Rettung zu bringen.
Im gleichen Betrieb werden auch die bekannten

Medi-Endoskope fiir alie Fachdisziplinen der Me-
dizin hergestellt. Doch nicht nur in der Human-
Medizin, sondern auch in der Dental-Medizin kann

.

-

die DDR beachtliche Leistungen aufweisen. Die 'hi
vom VEB Dentaltechnik Potsdam entwickelte „Den-
taltaleinheit Modell 905“ laBt im Hinblick auf
ZweckmaBigkeit und Schonheit keinen Wunsch des
Praktikers offen. So ist das Gerat mit einer Hoch-
leistungsbohrmaschine, die bis zu 16.000 U/min er-
reicht, und einer Spruhkuhleinrichtung fiir Bohr-
und Schleifarbeiten im Schnellauf ausgestattet. Da-
neben sind Speifontane, Instrumententisch und
Ultrarotspektral-Fotometer vollautomatisch registrie-

- rend.
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eine komplette Schwachstromeinrichtung mit allem
Zubehor vorhanden. Der VEB Transformatoren-
und Rontgenwerk Dresden baut die in vielen Lan-
dern bestens bekannten und anerkannten Gerate
der Rontgen- und Elektromedizin. Das neueste Er-
zeugnis dieser Art ist das Bewegungsbestrahlungs-
gerat TuR TG 2. Es ist fur die verschiedensten Pen-
delbestrahlungen geeignet. Samtliche Stehfeldbe-
strahlungen sind ebenfalls moglich. Das Charakte-
ristikum ist wohl der speziell fur die Bewegungs-
bestrahlung konstruierte, auf Schienen fahrbare
Lagerungstisch. Er ist nach alien Seiten beweglich
sowie um 360° schwenkbar. Ferner ist die Dreh-
achse des Pendelsystems durch Motorantrieb mit
Eil- und Langsamgang hohenverschiebbar.
Die angefiihrten Beispiele konnen keinesfalls An-

spruch auf einen vollstandigen Ueberblick fiber die
in letzter Zeit auf dem Gebiet der Feinmechanik-
Optik in der DDR neu entwickelten Gerate erhe-
ben. Sie lassen jedoch deutlich das schnelle Tempo
der technischen Entwicklung der feinmechanisch-
optischen Industrie der DDR erkennen.

Standardisierungs-Expc^rten in Leipzig
„Die Lehrschau der Standardisierung ist eine

Pioniertat. Man kann die DDR nur dazu begluck-
wiinschen“. Mit diesen Worten charakterisierte der
President des Amtes fur Standardisierung der
CSR, D o s t a 1, die Lehrschau. Dostal, der ebenso
wie der Leiter des Standardisierungsamtes
Ungarns, Paul T a k a c s, und der Leiter des bulga-
rischen Amtes, Dipl.-Ing. Jordan Petruschew,
der Lehrschau hochste Anerkennung zollt, betonte
vor Pressevertreterij, in Leipzig werde eindrucks-
voll demonstriert, welche groBe Bedeutung die
Fragen der Standardisierung fur den technischen
Fortschritt und die Verstarkung der internationa-
len Beziehungen der sozialistischen Lander haben.
Am Sonntag herrschte schon kurze Zeit nach der

Eroffnung in den riesigen Hallen Hochbetrieb,
der an die Zeit der Leipziger Messe erinnerte. Die
ersten Besucher waren vor allem Wirtschaftsfunk-
tionare aus den Betrieben und Vereinigungen

Volkseigener Betriebe. Vor den Exponaten fanden
lebhafte Diskussionen statt. Ueberall wurden eifrig

Notizen gemacht. Einer der vielen tausend, die am
ersten Tag die Lehrschau besuchten, war Werk-
direktor Bornschein vom VEB Spinnereima-
schinenbau in Karl-Marx-Stadt. Eingehend stu-

dierte er die von der Sowjetunion auf der Lehr-
schau ausgestellten Universal-Aufbauvorrichtun-
gen. Bei einer derartigen Vorrichtung zum Drehen
von RingauBendurchmessern kann z. B. die Mon-
tagezeit von 30 Stunden auf 1,5 Stunden gesenkt
werden. „Die Lehrschau veranschaulicht ein-

drucksvoll, welche groBen Moglichkeiten der Stan-
dardisierung gerade im Maschinenbau noch vor-
handen sind“, meinte der Werkdirektor, Er teilte

mit, daB aus dem VEB Spinnereimaschinenbau
Karl-Marx-Stadt in den kommenden Wochen 80
Arbeiter, Techniker und Ingenieure die Lehrschau
besuchen werden.

Gitlerkopien in Serie
Sechs hochwertige Gitterkopien (optische Pra-

zisionsbauelemente) hat im Oktober eine soziali-

stische Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung von
Diplomphysiker Hubert Pohlack im VEB Optische
Werke Jena fertiggestellt. In verhaltnismaBig kur-
zer Zeit war es den Wissenschaftlern, Technikern,
Ingenleuren, Meistern, Laboranten und Facharbei-
tem gelungen, ein neues Verfahren zur Herstellung
von Gitterkopien zu entwickeln. Die Originalgitter
sind Meisterwerke feinmechanischer Entwicklung

und Fertigung, die in Deutschland nur im VEB
Optische Werke Jena hergestellt werden. Mit der
Serienfertigung der hochwertigen Prazisionsbau-
elemente wird Mitte nachsten Jahres begonnen.

Diplomphysiker Hubert Pohlack erklarte, daB
diese Arbeit ein Beispiel ist, wie im Siebenjahr-
plan im. Optik Werk Jena der Anteil wissenschaft-
licher Gerate im Produktionsprogramm stark er-

hoht werden kann.
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Diie tndustrieUe Kraft wachsf

von Peter N i e c k e (Fortsetzung)

Die Pumpe des schwarzen Goldes

„Schwarze Pumpe“ — der Ort 1st fur jeden Be-
wohner der DDR heute ein Begriff der geballten

Kraft und unermeBlichen Reichtums. Noch sucht

man vergeblich seinen Namen auf der Landkarte,

denn die „Schwarze Pumpe u war noch vor drei

Jahren ein Gasthaus, inmitten diirren Kiefernwal-

des zwischen Cottbus und Spremberg. Diese Ab-
geschiedenheit anderte sich bald, nachdem Geolo-

gen hier riesige Braunkohlenvorkommen entdeckt

hatten.

Auf einem Raum von etwa 10 qkm entsteht nun
das groBte wirtschaftliche Vorhaben der Republik,

das Braimkohlen-Veredlungskombinat „Schwarze
Pumpe“. Nach Fertigstellung dieses Industriegigan-

ten werden taglich 100.000 t Braunkohle verarbei-

Schon 1960 wird die Produktion im Kombinat „Schwarze
Pumpe“ anlaufen und bis 1965 der Aufbau vollendet

sein.

tet. Um sie der Erde zu entreiBen, rhussen riesige

Bagger taglich bis zu 500.000 cbm Abraum be-

wegen.
Braunkohle ist das schwarze Gold der Republik.

Bereits im Jahre 1955 lag die DDR mit einer Ge-
samtforderleistung von 200 Millionen Tonnen jahr-

lich — das sind 41 Prozent der Weltproduktion —
an der Spitze der Rohbraunkohlenforderung und
-Verarbeitung aller Lander der Erde. Die „Schwarze
Pumpe“ als groBte und vollkommenste Veredlungs-
anlage der Welt wird diese Leistung noch betracht-

lich vergroBern. Je drei Kraftwerke und Brikett-

fabriken, eine GroBanlage fur die Gaserzeugung
und zur Aufwertung flussiger Kohle-Werkstoffe

sowie zahlreiche Spezialfabriken werden in ihrer

Leistungsfahigkeit und Dimension die bekannten

Anlagen von „Leuna“ bei weitem iibertreffen.

Auf diesem imposanten GroBbauplatz des Sozia-

lismus erhebt sich heute schon der erste fertige

Riesenbunker mit einem Fassungsvermogen von

28.000 t Rohbraunkohle. Von ihm fiihren lange

Forderbandbriicken zu den Aufbereitungs- und
Trocknungsanlagen, die die Braunkohle durchlau-

fen muB, bevor sie zu Briketts gepreBt wird. Die

erste Brikettfabrik und die dazugeh6rigen
;

Verlade-

anlagen sind fertiggestellt, sie liefern bereits tag-

lich 9000 t Briketts — bis Jahresende 700.000 t —
fur Industrie und Haushalt.

Wahrend in einem Tagebau die GroBbagger Ab-

raum fordern, werden zwei weitere Gruben plan-

maBig erschlossen. Schon 1965 sollen drei Brikett-

fabriken, drei Kraftwerke und das Werk fur

Druckvergasung voll produzieren. Zu den drei

Kraftwerken werden 12 Turbinen mit einer Lei-

stung von je 25 Megawatt gehoren. Der taglich im
Kombinat gesamte erzeugte Strom wiirde

ausreichen, um den Tagesbedarf von GroB-Berlin

zu decken. Sechs Millionen Tonnen Briketts, 2,7

Millionen Tonnen Trockenkohle fiir die Vergasung,

1,1 Millionen Tonnen Trockenkohle fiir die Erzeu-

gung von Schwachgas, 3,2 Millionen cbm Schwach-

gas fur die Ferngasleitungen, 2,5 Millionen Tonnen
Hochtemperaturkoks, 75.000 Tonnen Mittelol und
dazu eine groBe Zahl weiterer Erzeugnisse wird

das Kombinat nach der Fertigstellung jahrlich lie-

fern. .

Zur Bewaltigung dieser gewaltigen Aufgaben
sind 16.000 Werktatige .notig, 12.000 fur das Kom-
binat und 4000 fur die Tagebaue. Fur sie alle ent-

steht eine neue Stadt, die zweite sozialistische

Stadt der DDR, die sich eng an das alte Hoyers-.

werda anschlieBt. Schon jetzt haben hier 1000

Werktatige ein neues Heim bezogen. Insgesamt

werden 22.000 neue Wohnungen gebaut. Eine elek-

trische Schnellbahn wird die Werktatigen taglich

in das 15 km entfernte Werkgelande bringen.

Neben den Wohnungen entstehen moderne Ge-
schaftsstraBen und Restaurants, Krankenhauser,
Polikliniken, Klubhauser, Theater, Kinos und an-

dere Kulturbauten. Die Ufer eines Sees werden
mit einem Sportzentrum und bliihehden Parkanla-

gen zu einem Erholungsgebiet fur alle werden.

Die Papierschlange von Schwedt

Das in den letzten Tagen des faschistischen Krie-

ges stark zerstorte Ackerbauernstadtchen Schwedt
an der Oder sieht einer Zukunft entgegen, von der

die groBten Optimisten unter den Burgem vor
einem Jahr noch nicht einmal zu traumen wagten.

Aus der ehemaligen zuriickgebliebenen preuBisch-

militaristischen Garnisonsstadt wachst schon in den
nachsten sechs Jahren ein neues Industriezentrum

der DDR. Bereits heute sagen die Bewohner, wenn
sie ihre Arbeitsstelle aufsuchen, „Wir gehen ins

Oel“ oder „Wir gehen ins Papier
Das heiBt mit anderen Worten, sie nehmen am

Bau des gewaltigen Erdolkombinats, dem Endpunkt
der 4000 Kilometer langen Erdolleitung aus der
Sowjetunion, teil, oder am Aufbau eines zweiten
groBen Industriewerkes, der groBten und modern-
sten Papierfabrik Europas. Hier, an der deutsch-
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polnischen Friedensgrenze, unmittelbar am’Haupt-;
produktionsmittel Wasser, das die Oder liefert,

wird diese Papierfabrik entstehen. Die Kahne mit
dem Rohstoff, Holz, das die DDR aus Finnland und
der Sowjetunion importiert, fahren auf der Oder
bis ins Werk.
Im Gegensatz zu anderen GroGbauten des Sie-

berijahrplanes ist von der kunftigen Papierfabrik
noch nicht viel zu sehen, denn der Grundstein
wurde erst am 17. Juli 1959 gelegt. Dennoch fiihrt

schon eine neue BetonstraGe zu den standig wach-
senden Grundmauern der beiden Hallen fur das
Werk. Sie werden je 350 Meter lang sein und die'

modernsten Maschinen beherbergen.

An einem neuen Hafenbecken wird bereits ge-

arbeitet. Hier wird das
:
Importholz entladen, ge-

stapelt und dann durch Schwemmrinnen in die

Verarbeitung gegeben. Ein zweites Hafenbecken
1st .fur die Kahne vorgesehen, mit denen die fer-

tigen Produkte abtransportiert werden. *

Bereits im kommenderi Jahr wird in einer Halle,

deren Umgebung heute noch einer Mondkrater-
landschaft gleicht, die erste Papiermaschine aufge-
stellt, 1962 folgt die zweite, und 1965 soli das Werk
voli mit vier groBen Maschinen produzieren.

Die neue Fabrik wird, nach Vollendung taglich

700 Tonnen Papier und Kartonagen erzeugen,* das

entspricht der Ladung von etwa 80 Eisenbahnwag-
gons. Die Leistung, die heute. 5000 Arbeiter in den
herkommlichen Papierfabriken vollbringen, wird
hier dank der modernen Technik von 1000 Kraften
bewaltigt werden konnen.

|I!K Severn
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Energiegeladener Spreewald

Knapp 60 km siidwarts von Berlin liegt der
Spreewald, ein beliebtes romantisches Ausflugs-
ziel. Hier wurde der Spree-FluB einmalig ubermii-
tig, sprang aus dem Hauptbett und teilte mit seinen
wohl mehr als 50 Armen ein Gebiet sumpfiger Wie-
sen und rauschenden Erlenwaldes

,
in eine groBe

Zahl kleiner Inseln. :
^

1

i- 1 '

I
('

(
!

’
. f

! Am Rande" dieses Gebietes aber lagert ein Schatz,

|

an dessen| Ausbeutung nunmehr 'fieberliaft' gear-

|

beitet wird. Es ist die Braunkohle, diejbei der klei-

i
nen Spreewaldstadt Lubbenau in starken Schichten^

|
vorkommtl Sie soli nicht erst uber jlange Strecken

!
zur Verarbeitung abtransportiert werden: Deshalb

I

beschloB die Regierung, der DDR, direkt am Rande

I

der Gruben das groBte Warmekraftwerk Europas-

j

zu bauen.j In Lubbenau wachsen bereits Wohn-i
blocks empor, statt 6000 Einwohner wird ‘die

:

Stadt \

!
bald 15:000 haben, Kraftwerkarbeitfer'und Kohle-!

i kumpel.
|

. •:

|
j-jj

’
r

\
'

i

! Noch' vor einem Jahr eilten groBe jfiund
;
kleine

J

I Kippfahrzeuge hin und her, ebheten schwerfallige
{

j

Planiermaschinen das Gelande, das (ziivor von deni

j

Sprengladungen zur Rodung.des Waldes|‘aufgerissen
j

i wurde. Heute steht bereits ein Quintett von vier!

j

140 Meter jhohen Schornsteinen an dieseni Ort, der
!
fiinfte ist im Werden. Zwei weiterej kommen noch

i

hinzu, sie| wachsen taglich um 2,50 1 Meter. Ihre

|

Hohe verhindert, daB die Umgebung des kunftigen

,

jKraftwerk.es von Flugasche belastigt [wird. Weiter
}

j

als 30 Kilometer wird
j

der .Wind diese* verhaltnis-

!

!

maBig geringe Staubasche davontragen und zer- i

I
streuen. Die erste 50-Mega-Watt-Turbine, die die 1

i
Arbeiter |des VEB-Bergmann-Borsig

(

in Berlin
I sechs Wochen vor deni gestellten Termin iiberga-

|

ben, ist m'ontiert.
, /

j
!

^

’

!

Der Teilbetrieb I dieses groBten und[modernsten '

j

Warmekraftwerkes in Europa ist bereits iri^seinem
ganzen AusmaB erkennbar. AlleinJ das Herz des

! ersten Kraftwerkes, die Maschinenhalle, hat eine
i Hohe von] 45 MeternrrDas Werksgelande umfaBt

j

eine Flacne von fast eineinhalb Qua'dratkilometern,
i fiinf Kilometer miiBte jman laufen,

j

wollte man es

1 ganz umschreiten. Nach seiner Fertigstellung im
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Jahre 1962 soli das Kraftwerk Lubbenau eine Lei-

stung von 1300 Mega-Watt erreichen, das ist zwei
Drittel jener Strommenge, die 1936 im gesamten
Gebiet der heutigen DDR erzeugt, wurde. In den
herkommlichen 'Kraftwerken wurde bisher aus
drei Kilogramm Rohbraunkohle durchsehnittlich

eine Kilowattstunde Elektroenergie erzeugt; dank
seiner modernen Anlagen wird Lubbenau daraus
etwa die doppelte Energiemenge produzieren. Der
Kraftwerkbetrieb wird vollkommen meehanisch
und automatisch ablaufen. Auf langen Forderban-
dern flieBt in standigem Strom die Rohbraunkohle
aus Tiefbunkern Tiber eine Brecheranlage und eine

Miihle in die Feuerraume der gewaltigen Kessel.
70 Werkziige werden taglich 600 Tonnen Kohle her-
anbringen, dazu liefert der nahe SpreefluB stiind-

lich 5600 cbm Wasser, das sich in .Dampf verwan-
delt oder die Anlage kiihlt.

Wasser ist genug..vorhanden und Kohle lager t in

einem Vorrat von mindestens 700 Millionen Tonnen
vor den Toren des Werkes. Wasser und Kohle zu-
sammen ergeben Energie, den Lebenssaft fur un-
sere Wirtschaft. Allein bis 1960 wird die Republik
die Kapazitat ihres Verbundnetzes um 1200 Millio-

nen Watt Elektroleistung erhohen. Die DDR steht
in der Energieerzeugung hinter der Sowjetunio'n
an zweiter Stelle im sozialistischen Lager. In der
Pro-Kopf-Erzeugung liegt sie sogar an der Spitze
und ubertrifft selbst Westdeutschland.

Wunderkiiche an der NeiBe

Das jiingste Kind der DDR erblickt soeben unter
Donnergetdse das Licht der Welt. Es wird zum
Chemiegiganten an der NeiBe, zu einem Werlc fur
die GroBproduktion von Dederon und Lanon-Sta-
pelfasern fOr die weiterverarbeitende Textilindu-
strie. Bei Guben erfullt sich sichtbar die Losung

• fur das groBartige Chemie-Programm der DDR:
„Chemie bringt Brot — Wohlstand — Schonheit.“
Von der Schonheit ist allerdings auf diesem kom-

menden Werkgelande noch nicht viel zu spiiren.

Der Besucher schreckt jeden Augenblick auf, denn
mit ohrenbetaubenden Krachen werden alte starke

Betonklotze in die Luft gejagt. Staubwolken hiillen

standig den Platz ein. Aber mit etwas Phantasie
kann man in dieses Wolken bereits jetzt erkennen,
wie es sein wird, wenn 1962 der erste Teilbetrieb des

neuen Kombinates fertiggestellt ist. Schon 1963 sol-

len 50 Prozent der Kapazitat des ab 1965 voll ar-

beitenden Werkes erreicht sein. Am Ende der Sie-

benstufenrakete der DDR, dem ersten Siebeniahr-
plan, wird die Wunderkiiche der modernen Che-
mie jahrlich 4000 Tonnen Dederon und 10.000 Ton-
nen Lanon-Stapelfaser produzieren. Damit soil aber
die Entwicklung des Werkes noch lange nicht ab-
geschlossen sein.

Das neue Chemie-Kombinat Guben wird vor al-

lem aus zwei riesigen Werkhallen bestehen. Die
Halle der Dederon-Fabrikation erreicht eine Fassa-
denlange von 60 X 185 Metern. Hinzu kommt ein

eigenes Kraftwerk. Mit einer Fassadenlange von
200 X 100 Metern wird das Werk fOr die Herstel-
lung der Lanon-Stapelfaser aufwarten. Einen gro-
Ben Komplex bilden auBerdem die Werktstatten
und Wirtschaftsgebaude, die kulturellen und sozia-

len Einrichtungen des Betriebes.

Vorlaufig sind auf dem ausgedehnten Gelande
erst wenig mehr als 100 Werktatige an der Arbeit,

die sich noch ausschlieBlich mit der Einrichtung
der Baustellen beschaftigen. Im kommenden Jahr
wird mit dem Bau von Wohnsiedlungen begonnen,
denn die Zahl der Arbeiter soil schon 1960. auf 1000
bis 1500 ansteigen und sich bis 1962 noch einmal
verdoppeln. Fur die Chemiearbeiter entsteht west-
lich von Guben eine eigene kleine Stadt mit 2500
Wohnungen, hinzu kommen weitere 800 Wohnungen
am Industriegelande. Es bedarf keiner hellseheri-

schen Fahigkeiten, um schon jetzt zu erkennen, daB
auch die alte Tuchweberstadt Guben, die Geburts-
stadt des ersten deutschen Arbeiterprasidenten
Wilhelm Pieck, einer neuen, noch ungeahnten Blute
entgegensieht.
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Handelsabkommen
DDR-UdSSR

Zwischen der Sowjetunion und der Deutschen
Demokratischen Republik wurde am Sonnabend den

21. November d. J. in der sowjetischen Hauptstadt

ein langfristiges Handelsabkommen fur die Jahre

1961 bis 1965 abgeschlossen und ein Protokoll fiber

den Warenaustausch im Jahre 1960 unterzeichnet.

Das Volumen der beiden Abkommen betragt iiber

12,5 Milliarden Dollar. ErfahrungsgemaB ergibt

sich durch die jahrlichen Zusatzabkommen iiber

den Warenaustausch noch eine durchschnittliche

Steigerung um 10 bis 15 Prozent. — Die bedeut--

samen Dokumente wurden vom Stellvertreter des

Vorsitzenden des Ministerrats der DDR und Mini-

ster fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel,

Heinrich Rau, und dem Minister fiir AuBenhandel
der UdSSR, Patolitschew, unterzeichnet. Diese Ver-

einbarung stellt nicht nur das groBte Handelsab-

kommen dar, das jedes der beiden Lander wahrend
ihres Bestehens je abgeschlossen hat, sondern ist in

ihrem Unfang zugleich einmalig in der Welt.

Das iiber die Verhandlungen veroffentlichte

Kommunique hat folgenden Wortlaut:

„Die in Moskau zwischen den Handelsdelegatio-

nen der Deutschen Demokratischen Republik und
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken ge-

fiihrten Verhandlungen iiber gegenseitige Waren -

lieferungen in den Jahren 1960 bis 1965 wurden am
21. November 1959 mit der Unterzeichnung eines

Protokolls iiber den Warenaustausch im Jahre 1960

und eines langfristigen Abkommens iiber die gegen-

seitifen Lieferungen in den Jahren 1961 bis 1965

erfolgreich beendet.“

Grundlage der Verhandlungen war das im Herbsl

1957 abgeschlossene langfristige Handelsabkommen
fur die Jahre 1958 bis 1960 sowie das Protokoll der

Besprechungen zwischen den Regierungsdelegatio-

nen iiber gegenseitige Lieferungen der wichtigsten

Waren bis 1965.

In dem jetzt unterzeichneten Abkommen sind

Warenlieferungen in Hohe von 1,875 Milliarden

Dollar, im Jahre 1960 und von uber 10,6 Milliarden

Dollar in den Jahren 1961 bis 1965, also insgesamt

von mehr als 12,5 Milliarden Dollar vorgesehen. Im
Abkommen fiir die Jahre 1961 bis 1965 sind fiir die

gegenseitigen Lieferungen die Kontingente der

wesentlichen Waren festgelegt, die durch die ab-

zuschlieBenden Protokolle fiir die einzelnen Jahre

noch erganzt und erweitert werden.

Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken

liefert an die Deutsche Demokratische Republik in

den Jahren 1960 bis 1965 in groBem Umfang Roh-
stoffe, Nahrungs- und GenuBmittel sowie in stei-

gendem MaBe Erzeugnisse des Maschinenbaus und
andere Fertigwaren, die fiir die Versorgung der

Volkswirtschaft und der Bevolkerung der Deu schen

Demokratischen Republik benotigt werden. zum
Beispiel iiber 32 Millionen Tonnen Steinkohle, iiber

12 Millionen Tonnen Eisenerz, iiber 8 Millionen

Tonnen Koks, etwa 15 Millionen Tonnen Walzwerk-
erzeugnisse sowie Rohre und Roheisen. iiber 17

Millionen Tonnen Erdol, iiber eine halbe Million

Tonnen Baumwolle, 8,5 Millionen cbm Holz, etwa
200.000 Tonnen Zellstoff sowie groBe Mengen Bunt;-

metalle, wie Aluminium, Kupfer, Blei, Zink und
Ferrolegierungen.

Ferner liefert die Union der Sozialistischen So-
wjetrepubliken in groBem Umfange Getreide, Oel-

Ein 7,1 m Zahnkranz fiir den grofiten Drehofen-Typ
ivird im Thalmann-Werk, Magdeburg, bearbeitet.

saaten, Pflanzenol, Butter, Fleisch sowie 34.000 Per-

sonenkraftwagen. AuBerdem sehen die Warenlisten
wachsende sowjetische Lieferungen von Maschinen
und Geraten vor, insbesondere Bagger und StraBen-

bauausriistungen, Ausrustungen fiir Walzwerke und
fur die chemische Industrie, Erdolbohrausriistun-

gen, Hebe- und Transportausriistungen, Werkzeug-
maschinen und Kugellager und Schiffnavigations-

gerate.

Die Deutsche Demokratische Republik wird in

diesen sechs Jahren fiir rund 4 Milliarden Doller.

Erzeugnisse des Maschinenbaus nach der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken liefern, unter
anderem Kiihlwagen und -ziige fiir 122,5 Millionen
Dollar, Langstrecken-Personenwagen fiir 415 Mil-
lionen Dollar, Seefracht-, Seefahrgast- und Fische-
reischiffe fiir iiber 0,5 Milliarden Dollar, Zement-
fabriken fur 156 Millionen Dollar, Ausrustungen
fiir die Nahrungsmittelindustrie fiir 200 Millionen
Dollar, Kiihlausriistungen fiir 42,5 Millionen Dollar,

technologische Ausrustungen fiir die chemische
Industrie fiir 175 Millionen Dollar, Ausrustungen
fur die Leichtindustrie fiir 187,5 Millionen Dollar
und Werkzeugmaschinen, einschlieBlich Schmiede-
und PreBausriistungen, fiir rund 375 Millionen
Dollar.

Ferner erhalt die Union der Sozialistischen So-
wjetrepubliken Chemikalien fiir rund 0,5 Milliarden
Dollar sowie in erheblichem Umfange Massenbe-
darfsgiiter, im wesentlichen aus der Leichtindustrie.

Die Verhandlungen wurden in freundschaft
lichem Geist gefuhrt. Ihr Ergebnis fordert wesenl;-

lich die beschleunigte Entwicklung der Volkswirt-
schaft beider Lander und tragt in bedeutendem
MaBe dazu bei, die in den Siebenjahrplanen gestell-

ten hohen Ziele zu erreichen.

17
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Am 7. Oktober 1959, zum 10. Jahrestag der D)R, wurde in dem
Staatlicben Museum auf der Museumsinsel in jerlin der wieder-

bergestellte Pergamonaltar zur Besichtiguiff freigegeben.

Das weltbekannte Marmorfries erstand in aRr Scbonbeit und

kann von den vielen Besucbern aus dem In-und Ausland be-

wundert werden.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/18 : CIA-RDP80T00246A053000350001-4



Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/18 : CIA-RDP80T00246A053000350001-4

«

Dos „Gold dei Ostsee
Von Edmund Brettschneider'

Weit drauBen auf der Ostsee glitzern die Schaum-
kronen der Wellen, die von der aufgewiihlten See
mit ungestiimer Gewalt gegen die Dunen geworfen
werden und dabei Seegras und Tang anschwem-
men. Die Urlauber sitzen dann verdrieBlich in ihren
Heimen oder schauen dem Spiel der Wellen zu.

Fiir sie besteht Badeverbot. Den Fischern aber
lacht bei diesem Wetter das Herz im Leibe, und
freudig hort man sie sagen: „Es ist Zeit nachr Bern-
stein zu suchen.“ Mit Heugabeln und Haken ziehen

sie dann den Strand entlarig und breiten den an-
gespulten Plankton aus, um die kleinen braunlich
gelbblitzenden Steinchen zu finden — das Gold der

Ostsee.

Dieses Gold des Nordens war es, das in alter Zeit

ein schones und heute.sehr traditionsreiches Kunst-
handwerk ins Leben rief. Die Bernsteinbearbeitung
zu Schmuck und Kunstgegenstanden wird seit

Jahrhunderten in vollen deter handwerklicher Ar-
beit von Bernsteinschleifern ausgefuhrt.

j

Nicht
allein Schmuckgegenstande, sondern auch aus

Bernstein angefertigte Hausaltare,.zierliche Prunk-
schranke, Schalen, Schnitzereien und Intarsien-

arbeiten gehoren als deutsche Meisterleistungen

des 17. und 18. Jahrhunderts zu den Kostbarkeiten
in- und auslandischer Museen. v

\

X'
Der Mittelpunkt der Bernstein-Schmuckiridustrie

in der DDR ist der schmale Kustenstreifen zwischen
dem Saaler Bodden und der Ostsee — das Fisch-

land. Hier wurde ’in der Kleinstadt Ribnitz der:
.

Fischland-Schmuck geborerf Xus einer Gold- und
Silberschmiede entwickelte^ sich die volkseigene
Bernsteinmanufaktur „Fisehland Schmuck

;

Rib-
nitz“. , \ ;5; \ ii ;

1

:

; \
.»

.11952 kam der erste groBe Erfolg fur den volks-

eigenen Betrieb. Die Jury sagte ;„Ja“ zu den vor-
gelegten Mustern, und danriit! zog der VEB-Fisch-

! land-Schmuck zum ersten Mali iris Grassi-Museum

j
zulr Leipziger Messe ein. GroBes Aufsehen erregte

der Betrieb dann 1954 auf einer Ausstellung kunst-
'

handwerklicher Arbeiten in
;
Frankfurt/Main, wo

J

en bei den Experten aus den europaischen Landern
ungeteilte Bewunderung fand

j

Der Betrieb arbeltet in 'Serienproduktion. Aber
Serienproduktion ist nicht Majssenproduktion

;
denn

]

fast alle Arbeitsgange an einem Stuck werden von
ein- und demselben Arbeiter

;
ausgefuhrt. Ausnah-

: men sind das Schleifen und
;
Einpassen sowie die

1

Herstellung feinster -Kettchen j und anderer~hoch-
spezialisierter Produktionsstufen. GroBere Bern-
steinstiicke werden mit einem Spaltmesser

[
Oder

mit einer ' kleinen BandsagePj zerlegt. Auf einer

routierenden Scheibe erhalten .die zurechtgesehnit-

tenen Stuckchen nach der| Modellzeichnung ihre

Form. Nach der Mattpolitur - wird der Stein mit
einer ledemen SchwabbelscHeibe auf Hochglanz
poliert. Diese miihselige Arbeit !dauert Stunden und
wird mit der gleichen teclmischen Prazision wie
das Schleifen eines Edelsteines; ausgefuhrt.

Alle Entwurfe werden von I einem Kollektiv des
Betriebes entwickelt. Ein beriifenes Gremium, dem
Fachleute mit einer abgeschlossenen Ausbildung
an einer Fachschule fur angewandte .Kunst ange-
horen, pruft sehr kritisch jeden einzelnen Entwurf.
Nach muhseliger Kleinarbeit

'
glitzert dann der

Schmuck in den Schaufensterri der Geschafte und
zeugt von den vollendeten Meisterhanden, die ihn
schufen. Hier findet ein honiggelber: Krustenbern-
stein, der das Sonnenlicht aus seiner Tiefe feucht-
schimmernd widerstrahlt,

j

shirke Bewunderung.
Dort entziickt ein feines jFiligran-Armband mit
Bernsteineinlage das Herz 1 eines Madchens. Aber
nicht nur auf dem InJancImarkt ist Fischland-
Schmuck ein Begriff. Die |DDR. exportiert einen
groBen Teil der Bernsteinschmuck-Produktion nach
Frankreich, Belgien, Holland,, Finnland, Italien,

dem Libanon, Venezuela, Indien und in die sozia-

listischen Lander. Fiir Marokko und Aegypten
fertigt der VEB Fischland-Sclimuck vor allem mo-
hammedanische Gebetkranze-|an. Das verarbeitete

„Gold der Ostsee“ ist zu einem 1 beachtlichen Export-
artikel der Deutschen Demokratischen Republik
geworden. \, ji! •
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Saaleglas— feuerfest

Glas, das uns in den mannigfaltigsten Formen
als fertiges Erzeugnis begegnet, ist nieht gleich

Glas. Es ist kein einheitlicher Werkstoff schlecht-

hin, aus dem man Fensterscheiben, Trinkglaser und
andere Gebrauchsgegenstande oder auch Zier- und
Schmuckglaser herstellt. Ebenso unterschiedlich

wie der Verwendungszweck der Glasarten ist ihr

ProduktionsprozeB.
Hunderttausenden Hausfrauen in aller Welt ist

z. B. das „feuerfeste Haushaltsglas“ ein Begriff.

Sie alle kennen die Kindermilehflaschen, meist aber

auch Backschalen, die ihnen als Kochgerate und
Tafelgeschirr zugleich helfen, praktisch und hygie-

nisch zu kochen und den Tisch ohne besonderen

Aufwand schon und appetitlich zu decken. Damit
ist bereits der wesentliche Unterschied zu anderen

Glasern aufgezeigt. Es wird niemandem einfallen,

ein gewdhnliches Trinkglas auf den Herd zu stellen,

um darin etwas anzuwarmen oder gar zum Kochen
zu bringen. Eine Hausfrau, die mit den Vorziigen

des feuerfesten Haushaltsglases aus Jena vertraut

ist, kann eine Backschale aus feuerfestem Glas

ohne Bedenken dieser Beanspruchung aussetzen.

Die feuerfesten Glaser aus Jena zeichnen sich

durch groBe thermische Widerstandsfahigkeit aus,

so daB sie weitgehend unempfindlich gegen starke,

plotzliche Temperaturschwankungen sind. Durch
diese Vorteile eignen sie sich besonders gut fur

den Gebrauch im Haushalt. Beim Einfiillen heiBer

Fliissigkeiten in kalte Glaser besteht keine Sprung-
gefahr. Die mit heiBer Milch gefiillten Kindermilch-
flaschen konnen ohne Bedenken unter kaltem Was-
serstrahl gekiihlt und die verschiedenen Backfor-

men — kenntlich an der „Goldoliv-Tonung“ —
zum Kochen, Backen, Braten, Diinsten und Schmo-
ren benutzt werden. Beinahe unbegrenzt verwend-
bar sind die runden Schiisseln mit Deckeln in ver-

schiedenen Formen und GroBen, ferner die Baek-
und Bratschalen, die gleichzeitig als Deckel dienen.

Ovale, hohe und flache Back- und Bratpfannen
eignen sich gut fur die Zubereitung von Geback,
aber auch von Gefliigel-, Fisch-, Eier- und Fleisch-

gerichten. Kleine Formen, wie z. B. fur Wiirz-

fleisch und Spiegeleier, vervollstandigen die reiche

Auswahl.
Zu erwahnen ist noch der Kartoffeldampfer, des-

sen Form den Deckelschiisseln entspricht. Sein be-

sonderer Vorteil liegt darin, daB die Kartoffein im
Dampfer aufgetragen werden konnen und infolge

der hohen thermischen Widerstandsfahigkeit lange

heiB bleiben. Er leistet der Hausfrau aber nicht nur
als Kartoffeldampfer, sondern auch als Abtropf-

schale gute Hilfe beim Waschen von Gemiise,

Fruchten und Salat.

Das groBe Angebot an feuerfesten Glasformen
ermoglicht es, in jedem Haushalt die „glaserne

Kiiche“ zu verwirklichen. Wer feuerfestes Glas be-

nutzt, weiB, daB Vitamine, Duftstoffe und Warme
den Speisen erhalten bleiben. Der Deckel wird beim
Kochen nicht entfernt, weil der Kochvorgang durch
die glasernen Wande von auBen erkennbar ist. Auch
beim Backen kann das Braunen und richtige Durch-
backen des Kuchens gut beobachtet werden. Feuer-

festes Glas nimmt weder Geruch noch Geschmack
an, weil die Oberflache poren- und riBfrei ist. Des-
halb kann jede einzelne Form fur die verschieden-

sten Gerichte verwendet werden. Das lastige Um-
fiillen, die dadurch bedingten Speisenverluste ent-

fallen, und das Abwaschen erfordert nur noch die

Halfte der Zeit und Arbeit.

Besonderer Beliebtheit erfreuen sich auch die

dunnwandig geblasenen Haushaltsglaser wie Kaffee-

maschinen, Teeservice, Kakaokruge, Milchtopfe,

SoBengieBer, Tee-, Punsch- und Wasserglaser. Bei

diesen Erzeugnissen sind die thermischen Eigen-

schaften mit besonderer Formschonheit vereint. Sie

stellen eine Zierde fur jeden Haushalt dar.

Die Handhabung der Kaffeemaschine aus feuer-

festem Glas ist einfach und der Kaffee von beson-

derer Gute und Ausgiebigkeit, weil das kostliche

Aroma des Kaffees erhalten bleibt.

Ein GenuB und eine Augenweide ganz beson-

derer Art ist der glasgedeckte Teetisch. Die feinen

Teekannen, -tassen und -schalen mit ihren klaren,

gediegenen Formen geben der Teestunde einen be-

sonderen Reiz.

Wer feuerfestes Glas aus Jena kennt, schatzt es,

weil er immer wieder neue Vorteile entdeckt. Es

ist das Geschirr des modemen Haushalts.

H’andelsvereinbarung
DDtZ — ‘DdnemarU

Eine Handelsvereinbarung zwischen der DDR
und Danemark fur das Jahr 1960 wurde in Berlin

abgeschlossen und von den bevollmachtigten Ver-‘

tretem der Kammer fiir AuBenhandel der DDR
und der maBgebenden vier danischen Wirtschafts-

organrsationen unterzeichnet. Entsprechend den
vereinbarten Warenlisten wird die DDR u. a. Ma-
schinen, Braxmkohlenbriketts, Kali, Erzeugnisse

der optischen Industrie, Textilien und andere Kon-
sumgixter liefern und dafiir aus Danemark Erzeug-
nisse der danischen Industrie sowie landwirtschaft-

licher Produkte, Schuhe, Fisch, Fischkonserven
und Ftschmehl und andere Waren beziehen.

Auf Grund der giinstigen Entwicklung des Han-
dels zwischen beiden Landern konnte auch fiir das
Jahr 1960 eine Erhohung des Warenumsatzes um
6 Prozent vorgesehen werden. Das Gesamtvolumen
der fiir 1960 vereinbarten Warenlisten betragt

128 Millionen DM.
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Hochwertige Samereien und Pflanzen
Mit dem Gartenbau in der Deutschen Demokra-

tischen Republik verbinden sich Namen, die seit

langem in der Welt einen guten Klang haben: Er-
furter Samereien, Quedlinburger Samereien, Sach-
sische Moorbeetkulturen und viele andere. Dieser
Weltruf wurde in zaher Kleinarbeit und mit erst-
klassigen. immer gleicb guten Erzeugnissen er-
rungen.

Bei der Internationalen Floralie in Gent 1956,
der Gartenschau in Kassel 1956, der Gartenschau

in Koln 1957 und der Internationalen Gartenbau-
ausstellung in Genf 1957 wurden die volkseigenen
und privaten Gartenbaubetriebe mit 14 Ehrenprei-
sen, 36 Gold-, 39 Silber- und 11 Bronzemedaillen
ausgezeichnet.

“Unter *den Zwfrtergebnissen nehmen die Moor-
,
beetkulturen eine iiberragende Stellung ein. Der
Anfeau von Eriken (Herbst- und Friihjahrsbliiher),
Azaleen, Camellien und Rhododendron konzen-
triert sich um die Stadte Dresden, Leipzig und
Burg. Jahrlich werden Hunderttausende dieser
Pflanzen exportiert.

Sehr welt verbessert ist die Anzucht von exoti-
schen Zierpflanzen und anderen Warmhauspflan-
zen, wie Edelnelken, Begonien, Chrysanthemen
usw. Einigen Gartnern gelang es, exotische Hybri-
den zu zlichten, welche man in der freien Natur
nur sehr selten findet, z. B. Vriesea Flammendes
Schwert mit einer Bliitenkolbenlange von etwa
90 cm.
In Erfurt und in Quedlinburg beschaftigen. sich

die Gartner seit uber hundert Jahren mit der Er-
zeugung von Samen fur Blumen und Gemuse. Die
vegetativen Verhaltnisse- in der Umgebung dieser

22

beiden Stadte geben die Gewahr, daB das Saatgut
erstklassig reifen kann und damit hochste Ernte-
ertrage bringt. Die Samenzuchter haben auf inter-
nationalen Landwirtschafts- und Gartenausstellun-
gen sowie bei internationalen Versuchsanbauten
ausgezeichnete Erfolge erzielt. Die Arbeit der
Saatgutanbauer wird durch die Akademie der
Landwirtschaftswissenschaften der DDR mit ihren
Instituten wesentlich unterstiitzt; die Zuchtung er-
folgt auf exakter wissenschaftlicher Grundlage.
Dem Institut fur Pflanzenziichtung Bemburg ge-

lang eine erfolgreiche Neuziichtung sowie die Er-
haltung und Weiterpflege von bekannten und
bewahrten Futterpflanzen. Dadurch ist es moglich,
alte bekannte Arten, wie Sommerwicken, SuBlupi-
nen und Seradella, in groBerer Menge fur den
Export bereitzustellen.

Ein weiterer wichtiger Exportartikel sind Baum-
schulerzeugnisse. Jahrlich werden Tausende von
Obst-, Laub- und Nadelholzern in viele Lander
Europas verkauft.

* Exotische Pflanzen

Das Interesse fur exotische Gewachse ist sehr
groB. Die Anzuchten werden fortlaufend verbessert
und vergroBert, um den Wiinschen nach Jung-
pflanzen oder fertiger Ware nachzukommen. Bei
den Griinpflanzen werden heute solche mit han-
gendem Wuchs besonders beachtet. Griin- und
buntblattriger Efeu, hangende Philodendren scan-
dens und gelbbunte Scindapsus aureus gelten als
besonders haltbar. Bambusgitter im Raum oder
an der Wand geben den richtigen Rahmen fur

' Cissus antarotica, Cissus sicyoides, Ampelopsis,
orientalis oder Tetrastigma voineriana. Fiir beson-
dere Anspriiche stehen Partheno-Cissus benryana;
Cissus discolor, Cissus amazonicus, Hemigraphis
colorata u. a. zur Verfiigung. Peperomia scandens
fol. var. sind sehr preiswert. Der beliebte Ficus
decora ist ebenso wie Ficus elastica in den ver-
schiedensten GroBen verftigbar.

Durch Haltung von Vermehrungspflanzen in
Hydro-Kulturen wird Monstera deliciosa und die
Varietat borsigiana in Mengen herangezogen. Im
Philodendron-Sortiment stehen schone Arten zur
Verfiigung, die infolge ihres geringeren Platzbe-
darfs gegeniiber Monstera besonders empfehlens-
wert sind. Als weitere Besonderheiten * seien noch
genannt: Cryptanthus, Scindapsus albus, bunte
Piper und Begonien.
Das beliebte Anthurium scherzerianum zeichnet

sich durch BliitengroBe, gute Form und reine, spe-
ziell hellrote Farben aus. In den letzten Jahren
hat auch Aphelandra „Fritz Prinsler“ wegen seiner
farbigen Blatter und gelben Bliitenkerzen und das
Saintpaulia ionantha viele Freunde gefunden. Alte,
bewahrte Pflanzen werden dabei nicht vergessen.
Hoya carnosa und Passionsblumen erfreuen sich
immer wieder durch ihre eigenartigen Bliiten.

Die groBte Bedeutung als exotische Zimmer-
pflanzen haben jedoch zweifellos die Bromelien.
Eine ganze Reihe von Arten steht zur Verfiigung,

*

z. B. Aechmea fasciata und Aechmea fulgens.
Monatelange Haltbarkeit haben die brennendrot
gefarbten Herzblatter von Aregelia meyendorffii.
Die schonste Pflanze aber ist die seltene Aregelia
carolinae var. tricolor mit gelbgestreiften Blattern.

Stark ausgebaut sind auch die Anzuchten von
Vriesea splendens und Vriesea Flammendes

t
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Schwert. Sie gefallen durch die Farbigkeit der

dunkelbebanderten Blatter und durch das intensive

Hot der Blutenstande. Andere mit griinen Blatt-

rosetten haben rote bis gelbrote, einfache Oder
verzweigte Blutenstande und sind in verschiedenen
GroBen verfiigbar.

Forstliches Saat- und Pflanzgut
Neueingerichtete Pflanzgarten und Forstbaum-

schulen bei den Staatlichen Forstwirtschaftsbe-

trieben sowie die strenge Handhabung der forst-

lichen Saatgutanerkennung und die laufende
Ueberwachung der Saatgutqualitat durch wissen-
schaftliche Institute gestatten es, Forstsaat- und
Pflanzgut in groBen Mengen auszufuhren. Da in

den Landern mit entwickelter Forstwirtschaft die

Forderungen der Forstgenetik voll anerkannt wer-
den, ist die Provenienz wichtig, wenn sich die

Forstkulturen am neuen Ort bewahren sollen.

Die Erfahrungen haben gezeigt, daB bestimmte
Holzarten im Ausland groBes Interesse erweckt
haben. Das gilt vor allem fur die Hauptholzarten
Fichte, Kiefer, Buche und Eiche sowie fur die

Nebenholzarten Roterle, WeiBerle und Sandbirke.
Fichtensaatgut aus dem Thiiringer Wald und aus

dem Harz der Hohengiirtel 0 bis 400 m und 400 bis

700 m iiber NN, Anerkennungsklasse I, wird ex-

portiert. Die Thiiringer Fichte ist in den letzten

Jahren vielfach ausgefuhrt worden, ebenso Saat-
gut der Tieflandkiefer (Herkunft Brandenburg,
Mecklenburg). Der Export von Roteichelsaatgut ist

angelaufen. Voile Anerkennung fanden auch die

vor einigen Jahren nach der Tschechoslowakischen
Volksrepublik und nach Westdeutschland ausge-
fuhrten Bucheckern.

Die Baumarten Rot- und WeiBerle sind neuer-
dings im Ausland wieder sehr gefragt. Als Her-
kiinfte kommen in Betracht: Altmark, Spreewald
und Noiwestthiiringen. Auch die WeiBerle ist fur
das Ausland von Interesse. Ihre zur Zeit groBten
Vorkommen liegen in Thiiringen. Fur beide Erlen-
arten gilt der Grundsatz, daB nur Ware mit hoch-
ster Reinheit angeboten wird.

Im Wuchsgebiet Colbitzer Heide (Altmark) wird
vor allem Moorbirkensaatgut, im westlichen Thu-
ringen dagegen Sandbirke geerntet. Es ist ohne
weiteres moglich, groBere Saatgutmengen fur die

Ausfuhr anzubieten.
Aehnlich wie beim Forstsaatgut liegen die Ver-

haltnisse auch bei den Forstpflanzen. Fichte, Rot-
erle und Winterlinde stehen zur Verfiigung, wobei
es lajm giinstigsten ist, die Exportabschliisse jim

Sortiment zweijahriger Samlinge zu tatigen.

Britisdhe Gesehaftsleiile fiir Ausdehnung
des IHandels mit der DDR

Mehrere britische Geschaftsleute auBerten sich

in der letzten Zeit befriedigt uber die bisherige

Entwicklung des Handels zwischen der DDR und
GroBbritannien und befiirworteten eine Erweite-
rung des gegenseitigen Warenaustausches in der
Zukunft. Der Leiter der Osteuropa-Abteilung des
fiihrenden britischen Chemiekonzems Imperial
Chemical Industries, John Reel, erklarte gegen-
iiber dem Londoner Korrespondenten der Nach-
richtenagentur ADN: „Wir haben den AbschluB
eines Abkommens (zwischen der Kammer fur

AuBenhandel der DDR und der Federation of Bri-

tish Industries, d. Red.) sehr begriiBt. Abkommen
dieser Art sind von groBem Vorteil fur den Handel
zwischen GroBbritannien und der DDR. Meine Ge-
sellschaft wiirde mit der DDR auch ohne ein Ab-
kommen soviel wie moglich handeln, weil beide

Seiten — wir ebenso wie unsere ostdeutschen Part-

ner, — daran interessiert sind. Aber ein Abkom-
men hilft natiirlich, den Handel im Ganzen zu

entwickeln. Wir wlirden es gern sehen, wenn er

wesentlich ausgedehnt wird.“
„Wir sind sehr interessiert am Handel mit der

DDR, wobei ich sagen kann, daB unsere Beziehun-
gen zu den ostdeutschen AuBenhandelsorganisatio-
nen sehi: gut sind“, auBerte Mr. Turner, der stell-

vertretende Exportdirektor der Stahlgesellschaft

Guest Keens and Nettlefolds. Er betonte, es sei

kein Grund zu sehen, warum die Handelsbeziehun-
gen zwischen beiden Landern nachstes Jahr nicht
wesentlich ausgedehnt werden sollten. Die Firma
Guest Keens and Nettlefolds hatte 1957 zum ersten
Mai auf der Leipziger Messe ausgestellt. Seitdem
hat sie ihr Angebot in Leipzig standig erweitert.

Mr. Timberlake vom British Council for the Pro-
motion of International Trade sagte, das Volumen
des derzeitigen Handelsabkommens werden in Zu-
kunft rapide vergroBert werden konnen, weil auf
beiden Seiten nicht nur interessierte Verkaufer,
sondern auch bereitwillige Kaufer seien.

Das interessiert!
Am 6. 7. 1959 wurde von der Deutschen Reichs-

bahn das Fahrschiff „SaBnitz“ in Dienst gestellt.

Damit wird die bisher von den Schwedischen
Staatsbahnen allein betriebene Fahrstrecke Safi-

nitz—Trelleborg nunmehr paritatisch von der

Deutschen Reichsbahn und den Schwedischen
Staatsbahnen gemeinsam betrieben. Diese gemein-
same Betriebsfuhrung machte die Ausgabe eines

besonderen Tarifs notwendig. Mit Giiltigkeit vom
1. 7. 1959 erschien der „Gemeinsame Deutsch-
Schwedische Eisenbahn-Fahrtarif a mit den Tarif-

endpunkten SaBnitz Hafen Fahre und Trelleborgs

farjehamn. Er bildet die Frachtberechnungsgrund-
lage fiir alle Giiterbeforderungsarten iiber die

Fahrstrecke im reglementierten Verkehr und ist

in die entsprechenden direkten internationalen

Tarife eingerechnet.

Der neue Nordisch-Deutsche Eisenbahn-Giiter-
tarif (NORDEG) enthalt keine Schnittfrachtsatze
mehr fur die Grenziibergange Ebersbach (Sachs),

Radiumbad Brambach und Schona fiir den Ver-
kehr mit den nordischen Landern. Ueber die ge-
nannten Grenziibergange besteht die Moglichkeit,
Giiter nach dem Durchfuhrtarif fiir Giiter, lebende
Tiere und Leichen im Durchgang durch Deutsch-
land — ausschlieBlich iiber die Strecken der
Deutschen Reichsbahn — (Deutscher Eisenbahn-
Giitertarif Heft 11) abzufertigen.
AuBeidem gewahrt die Deutsche Reichsbahn

beim Aufkommen bestimmter Mindestmengen
nach der D 1 — Mindestmengenbegiinstigung in
der Durchfuhr durch die Deutsche Demokratische
Republic — von den nach dem Deutschen Eisen-
bahn-Gutertarif Heft 11 erhobenen Frachten
Frachtnachlasse von 8 bis 15 Prozent.
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10JahrehumanistischesTheater in derDDR
Von Paul Herbert Freyer, Generalintendant der Stadtischen Theater Karl-Marx-Stadt

Der schopferischen Kraft der Kunst und Lit'era-

tur fallt die zutiefst. humanistische Aufgabe
.

zu,

diese nicht etwa zum gefalligen Selbstzweck wer-
den zu lassen, sondern Bildner urid Erzieher zu
seiri: Das Gestern in schopferischer Kritik zu ge-
stalten, das Heute mit starken Impulsed erleben
zu lassen und zuversichtlich in das Morgen zu
schreiten.

'

.

ist. Das Theater in der Deutschen Demokratischen
Republik steht auf einem hohen Niveau; die Ent-
wicklung des Theaters zur Lebenswahrheit . ist

stiirmisch.

Der Faschismus hat nicht nur nahezu alle be-
kannten und schonen Theatergebaude als Triim-
merhaufen hinterlassen, er hat auch die geistige

Substanz des Theaters verfalscht und entstellt. Un-

Szenenbild aus~ „DierMeistersinger von Numberg‘

.

;
' Stadttheater Dessau. .

-

So gesehen sind aile Theater in der Deutschen
Demokratischen Republik zu humanistischen Stat-

ten der Bildurig und der Weisheit des Volkes; ge-

worden.
,

' -
•

: ; ^
Die Biihnenschaffenden sind vom Volke geachtete

und geliebte Verbundete der werktatigen. Men-
schen. Die Prinzipien des Realismus greifen in; der
Epochie des sozialistischen Aufbaus so stark in; das
Buhnenleben ein, daB bei einer echten Wiedergabe
des zeitkritischen Bildes auf dem Theater der so-

zialistische Realismus die unwiderlegbare Methode

mittelbar nach dem Kriege begannen Schauspieler,

Sanger, Musiker und Buhnentechniker in alien

Theaterstadten der. damaligen sowjetischen Be-
satzungszone sich als provisorische Ensembles zu-
sammenzuschlieBen. Das Volk wollte in den Spie-
gel schauen, um sich zu erkennen und das Theater-
spielen war notwendiger denn je. Die Schopfer-
kraft der Kunst und besonders des Theaters konnte
viele Menschen wieder zur Selbstbesinnung fuhren.
So war es ganz naturlich, daB unmittelbar nach
der Grundung der Deutschen Demokratischen Re-
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,
publik die Regierung alle Anstrengungen unter-

nahm, die Theater zu unterstutzen und aufzubauen.

;
Es entstanden zahlreiche Neubauten, und^ zerstorte

i Theater wurden wieder hergestellt. Das National-

, theater in Weimar gehorte zu;den ersten,jauch das

Landestheater in Dessau, das Schauspielhaus/, i

n

Dresden. Eine Reihe Berliner., Theater wurden "in-

! stand gesetzt, neu errichtet die Volksbiibne; das

Theater in Magdeburg wurde wieder aufgebaut.

. ebenso in Halle; in Karl-Marx-Stadt w,urde das

'Stadtische Opernhaus schonerl denn ,ie erbaut; das

;
Schauspielhaus in Leipzig wurde bald darnach neu

t~. eroffnet; die Staatsoper Berlin getreu dem histori-

- schen Vorbild nachgebaut, -\yohl das glanzvollste

,

• Theatergebaude in ganz Deutschland. ]'

Auch in vielen kleineren
,

Stadten wurden zahl-,

reiche Theater neu erbaut bzw. den modernen Ge-
* . sichtspunkten entsprechend ausgebaut. Das Delp-

hi iger Opernhaus geht seiner ypllendung: entgegen

i und neue Plane gibt es bereits in zahlreichen an-

deren Stadten. in Dresden fur, die Semper-Oper, in
’ Karl-MarxTStadt und Rostock fur .ein Schauspiel-

, .
haus.

t
•• \

{

Bemerkenswert ist die hohe Zahl der; Beschaf-
tigten in unseren Theatern.

{

An 64 Buhnen der

Deutschen Demokratischen Republik sindj mehr als‘

17.000 Buhnenschaffende beschaftigt. Diese Gesamt-
zahl der Beschaftigten wird kaum in Westdeutsch-

$ /feland erreicht^obwdlil'das:Territorium unjd die Be-
' volkerungszahl weit...gr6Ber„„ist. undJ„etwa^doppelt..

v . so wiele Theater vorhanden sind.
. ,

”
‘ Noch niemals in Deutschland sind die Besucher-
zahlen in alien Theatern so hoch gewesen, wie in

< der Deutschen Demokratischen Republik. Nach
dem Kriege entstand die Volksbiihnenbewegung;
sie baute auf den Erfahrungen der Weirharer Re-
publik auf. Es zeigte sich bald, daB die Organisa-

i tiorisformen der Volksbiihne fur den Theaterbesuch
nicht mehr ausreichten, weil das Bedurfnis * der

[

werktatigen Besucher so groB war, daB man neue
Formen des organisierten Theaterbesuches
brauchte. Die Kontakte der Biihnenschaffenden
mit den Werktatigen in den Betrieben, unter Mit-
hilfe des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes,
finden oft ihren sichtbaren Ausdruck darin, daB
Theater mit Produktionsbetrieben Patenschaftsver-.
trage abschlieBen, und es entstand eine ganz neue
Basis im Verhaltnis zwischen Kunstlern und Werk-
tatigen. Es gibt in der Deutschen Demokratischen
Republik wohl kaum einen groBen Produktions-
betrieb, der. fur einen bestimmten Teil seiner Be-
triebsangehorigen kein Theateranrecht besaBe.

Die Theater sind naturlich interessiert,: ihr Pub'-”

likum standig in bestimmten lAbstanden im Thea-
ter zu sehen und nicht

.
nur gelegentlich'. Das er-

moglicht ihnen andererseits starke ErmaBigungen
zu gewahren, wobei hier bemerkt wird, daB wohl
allq Produktionsbetriebe, Verwaltungen

;
und an-

dere Tnstitutionen einen weiteren ZuschuB fur das
Theateranrecht geben.

!

Fine so groBe Hinwendung zur Kunst
|

und zum
Theater hat es bisher nie gegeben. Es darf nicht

unerwahnt bleiben, daB der Staat alien 1 Theatern
in der Deutschen Demokratischen Republik hohe
Subventionen gibt. Das ist insofern erwahnenswert,
daB oft auslandische Besucher Theaterschaffende

unserer Republik fragen, ob dies denn notwendig
sei, weil etwa'die Einnahmen 1

zu gering seien.

Das Wichtigste, um an einer realistischen Buhnen-
kunst zu schaffen, ist die soziale Sicherung der

Beschaftigten am Theater und ein ausr’eichender

Personalbestand mit den dazugehorigen 1 Materia-

lien aller Art. Das macht freilich ein Theater teuer.

aber ein Theater des Volkes dient nicht irgendwel-

I

Dresdner Operettentheater: Szene au$.

[Juanita1
' von Miljutin. (Bild oben)'.

Der Kufi der

*Aus dem Balett

|

von Albert Burkat, Musik von. Victor
j

Bruns „Neue

\odyssee“. itvaufgefiiHrt am 10. .9. 58 1

Leipzig (Bild unten).

im Opernhaus
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chen privilegierten. Schichten, 'sondern alien und
cine Regierung handelt verantwo'rtlich, . wenn sie

;

v ' in ihrem Haushalt den Theatern so viel tatkraftige
‘^eachtung schenkt.

.
k

*

f: Es gibt gegenwartig zahlreiche Beispiele in der
“ Republik, die zeigen, daB die Entwicklung der

'theater nicht stagniert. Die neuen Formen des ge-
•. sellschaftlichen Lebens, wie sie in den Produktions-
betrieben entstehen, finden auch, fur dasiTHeater
Bedeutung. Es gibt bereits in den ^Broduktionsbe-

•• trieben tausende, ,,Brigaden der /sozialistischen Ar-
beit", die. sich das Ziel gesetzt haben, sozialistisch

zu arbeiten, zu lernen und zu. leben. -
:

;

Auch die Theater sind davonerfaBt und schaffen
gariz neue Formen der Arbeit. So entwickelten sich
Inszenierungsgemeinschaften, die unmittelbar unter

V; Mitwirkung von Arbeitern- aus den Betrieben be-
reits zu guten Ergebnissen gekommen sind. Das ist

- din Zeichen, wie eng- die Buhnenschaffenden mit
den. Werktatigen verbunden sind. Hierin liegt auch
das Geheimnis, warum die Theater der Deutschen
Demokratischeri Republik immer gut besucht sind.

v Von der Hohe des Niveaus der Theaterkunst in

der Republik sprechen aucheineganze.Reiheer-
folgreicher Gastspiele im Ausland. Die. Erfolge des

;

Berliner Ensembles beim- Pariser Festival, ;:in Eng-
land, in : der Sowjetunion -und

,
in vielen anderen

Landern sind allgemein bekannt. -Begeistert wur-
den die. Auffuhrungen der Komischen Oper Berlin
in' Frankreich und anderen Landern' aufgenommen.

v
1

-f Es erfullt die Buhnenschaffenden mit Stolz,. daB
• Walter Felsenstein, deni Indendanten der Komi-
schen Oper Berlin fur seine Inszenierung von
.,Hoffmanns Erzahlungen" von Offenbach von der
Jury des Theaters der Nationen bei den Festspielen
in Paris der 1. Preis zuerkannt wurde.^ Ebenso sind
die Gastspiele des Deutschen Theaters

.

Berlin in

Belgien 'und anderen Landern viel beachtet wor-
dem •.

*

t

*’ *.
1 ’

Die Leipziger Oper fand ebenfalls in Paris ein
enthusiastisches Publikum. Die Auffuhrungen der
Stadtischen Theater Karl-Marx-Stadt in Finnland
und in der CSR sind ein Ausdruck des hohen Ni-
yeaus der Theaterkunst in jier Republik.

,
Ebenso

die Gastspiele des Rostocker Theaters in Polen, der
Deutschen Staatsoper in Italien — und diese Bei-
spiele konnten noch fortgesetzt werden. * . ..

j
Namhafte Personlichkeiten aus aller Welt gastie-

ren regelmaBig in den Theater- und Konzertsalen
. iinserer Republik. Es sei hier nur erinnert an David

Oistrach aus der Sowjetunion, • Leopold Stokowski
von der Metropolitan Oper aus New York; das
Wachtangow-Theater Moskau r— sie alle fanden
eine begeisterte Aufnahme beim Publikum.
Die Peking-Oper, das Piccolo-Theater aus Mai-

land; das Theatre Populaire National aus Paris,
wurden enthiisiastisch gefeiert und viele, viele
andere Solisten und. Ensemble.
Mit besonderer Aufmerksamkeit widmen sich

unsere Theater der neuen Dramatik, die in ihrer,
Themenstellung den Aufbau des Sozialismus be-
jaht und mutig in das schone und helle Morgen
des Sozialismus weist. Deutschland kann bereits
auf \ erfreuliche Traditionen des sozialistischen
Theaters zuruckgreifen; ’Friedrich Wolf ist sein
hervorragender Vertreter. !

; * .

Es ist eine vornehme Aufgabe jedes Theaters,
bei der Entwicklung

j unger Talente die hel-

-

fende Hand zu reichen. In den letzten Jahren sind
mit Hilfe der Theater Stiicke entstanden, die liber
die Grenzen unseres Landes hinaus Beachtung fan-
den. . Bekannte Stiick-Titel, die vor einem groBen
Publikum gespielt wurden, wie z. B.: „Der Teufels-
kreis“ von Hedda Zinrier, „Kaution“ . von Hans
Lucke, „Im himmlischen. Garten“ von Harald Hau-
ser, „Shakespeare dringend gesucht“ von Heinar
Kipphardt, „Auf verlorenem Posten“ von Paul Her-
bert Freyer, die Stiicke von Peter Hacks, Hermann
Werner Kubsch,- Hans Peiffer, Fritz.; Kuhn, Helmut
Baierl, Erwin Strittmatter, Herbert Keller • sind auf
den Spielplanen . der Republik standig. zu finden.
Das sind nicht alle. Neue Talente wachsen heran,
und in jeder dramaturgischen Abteilung der Thea-
ter finden wir Projekte iiber die Auffiihrung neuer,
bisher noch unbekannter Stiicke junger Autoren
unseres Landes. . .

;
.

• ^
• *

’

Es ist unseren Theatern eine Ehre, die Stiicke
des befreundeten Auslandes zu spielen, und unsere
Theater und Schriftsteller erhalten vor allem viele
Impulse von der sowjetischen Theaterkunst. Aber
auch die progressive Literatur des kapitalistischen
Auslandes findet eine aufmerksame Pflege in den
Theatern der Republik. Es braucht hier nur er-
innert zu werden an „Das Tagebuch der Anne
Frank" von Goodroch/Haekett.
Es ist selbstverstandlich, daB die klassischen

Werke aller Volker mit Sorgfalt in unseren Thea-
tern gepflegt werden. Diese Werke spielen unsere
Theater kritisch, das heiBt, sie vermitteln uns ein

.
' (Fortsetzung auf Seite 30)

Szene aus dem Volksdrama „Klaus Stdrtebeker“ von.Nationalpreistrager Kuba, aufgefiihrt bei den Riigenfest-
spielen 1959 .
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Das Spielzeugdorf im Erzgebirge

Von Eberhard K o 1 1 w i t z

Miihsam klettert ein schwerer Keiseomnibus die
steile StraBe im Seiffengrund empor. Seine Insas-
sen, Arbeiter, Angestellte, Kiinstler und Handwer-
ker — alles Urlauber — sind frohlich und guter
Dinge. Lachelnd erwidern sie die GriiBe der deut-
schen und tschechoslowakischen Grenzsoldaten.
Ihr Ziel ist das alte erzgebirgische Spielzeugdorf
mit seinem weltbekannten Spielzeugmuseum, sei-

nen Werkstatten erfahrener Drechslermeister und
schlieBlich locken die weiten, schneebedeckten
Hange, die den Skifahrer bis tief in den Marz hin-
ein zu rasenden SchuBfahrten einladen. schutzsuchend an die Berghange. Mittendrin thront

Der ..Miriquidr, ein dichter Urwald, , bedeckte die achteckige Rundkirche (1776 — 1779), eine ar-

um die Jahrtausendwende den Erzgebirgskamm. chitektonische Kostbarkeit, wie sie in Deutschland
als von Bohmen aus die Besiedelung der Gegend ganz selten zu finden ist. Dem kleinen, vor Alter

begann. Zisterzie’nsermonche sind es gewesen, die etwas krummen Hauschen in Oberseiffenbach, das
Zinnkorner im Talschutt entdeckten. In einem der Wanderer nun erreicht hat, sieht man es nicht
Lehensbrief von 1324 wird Seiffen erstmalig ,,Cyn- an, daB es die Geburtsstatte der bunten und lusti-

sifen“ erwahnt. Die Zinnkorner, die im Talschutt gen NuBknacker und Rauchermannlein ist. Gott-
lagen, wurden zunachst ausgewaschen (ausseifen), helf Friedrich Fuchtner (1766 — 1844) schuf als er-

wodurch der Ort auch seinen Namen erhielt Nach- ster diese Holzfiguren und Kurt Fuchtner, der heu-
dem der Schutt durchgeseift war, trieben die Berg- tige Inhaber des kleinen Betriebes, setzt in der
leute Stollen in die Hange, um auch den Felsen fiinften Generation die Arbeit seiner Vorfahren
das kostbare Gut abzuringen. Bingeneinbriiche und fort. Er erhielt von der Regierung der DDR 1951
Halden zeugen noch heute vom bergmannischen fur sein volkskiinstlerisches Schaffen ein Diplom
Treiben, das friiher hier herrschte, obwohl der Erz- und eine Geldpramie. Es ist interessant zu erfah-
bergbau niemals besonders lohnend war. Um 1800 ren, warum der alte Fuchtner seinen ersten NuB-
gab es keinen Bergbau mehr. Jenes gewaltige Ein- knacker die Gestalt eines Konigs gab (das ist heute
sturzloch des Bergbaues, die Binge, ist heute nicht noch die Standardform). Er gab dem „Konig eine
nur Naturschutzgebiet, sondern gleichzeitig wild- NuB zu knacken“. (Deutsches Sprichwort fur ver-
roniantische Kulisse fur ein 2000 Platze umfassen- steckte Gegnerschaft, fiir kaum zu bewaltigende
des Naturtheater. „Rusalka“, „Die verkaufte Braut“, Schwierigkeiten.) So opponierte der Alte auf seine
..Antigone“ oder Shakespeares „MaB fur MaB“ ge- Weise gegen das Schmarotzentum der Fiirsten,

hen in den Sommermonaten iiber die Bretter und ohne jedoch bestraft werden zu konnen. Dieser
erfreuen Urlauber und Einheimische. Auch volks- echte, derbe Witz ist noch heute den Erzgebirglern
kiinstlerisches Schaffen bietet die Biihne, seit der eigen.

Rat der Gemeinde das in Westdeutschland vom Mitten im Ort steht ein Museum, wie es kein
Ruin bedrohte „Alpenlandische Volkstheater“ Te- zweites in der Welt gibt, das Spielzeug- und Hei-
gernsee in seine Rechtstragerschaft ubernahm. Wo matmuseum. Der Direktor Helmut Bilz und der
ehemals die Bergleute fur den Adel schufteten, er- ehemalige Lehrer und Volkskundler Johannes Eich-
holen sich heute die Nachfahren der Zinnkumpel horn schufen in ihm ein Kleinod volks- und hei-
bei Gesang und Tanz, bei klassischem oder moder- matkundlichen Schaffens. Die allerersten, noch fur
nem Theater. den Hausgebrauch meist aus Brennholz geschnitz-

Die Unergiebigkeit des Seiffener Bergbaues ten Figuren der Bergleute, die von dem Nurnber-
zwang die Bergleute dazu, auch in der Landwirt- ger Bildschnitzer Tilman Riemenschneider und dem
schaft tatig zu sein. Wenn sie nach schwerer Ar- Zwickauer Peter Brauer Anregungen erhielten,

beit das Schnitzmesser zur Hand nahmen, ahnten stehen hier, die ersten gedrechselten Stucke und
sie damals noch nicht, daB sie damit den Grund- Arbeiten der Reifendreher. Es gibt zur Zeit nur
stein fur ein Handwerk legten, durch das Seiffen zwei Schnitzer im Ort, aber das sind Meister ihres

weltbekannt werden sollte. War das Schnitzen am Faches. Der eine, Meister Edmund Ulbricht, be-
Anfang fur den Bergmann nur Feierabendbeschaf- kam fur seine ausgezeichneten Arbeiten eine der
tigung, Ausdruck seines kiinstlerischen Empfin- drei Goldmedaillen, die den Seiffener Volkskunst-
dens, so wurde es ihm bald Lebensnotwendigkeit, lern auf der Weltausstellung 1937 in Paris ver-
da der Bergbau immer mehr zuriickging. Das Be- liehen wurden. Der andere, Meister Ehnert, ist

kanntwerden der Drechselkunst im 17. Jahrhun- Edelholzschnitzer. Kostbare Holzer lagern in sei-

dert verdrangte allmahlich das Schnitzen mehr und nermSchuppen, und es ist fur den Fachmann und
mehr. Zunachst waren es Dinge des hauslichen Laien ein GenuB, seine unlackierten und dennoch
Lebens, wie Teller, Spindeln, Knopfe und Spiel- farbigen, aus vielerlei Holzern zusammengesetzten
zeug fur die eigenen Kinder, die hergestellt wur- Figuren zu betrachten. Seine Werke stehen ebenso
den. SchlieBlich spezialisierte man sich auf Holz- im Museum wie die der eigenwilligen Volkskiinst-
spielwaren, die allmahlich weltberiihmt wurden. lerin Auguste Muller. Diese alte Frau arbeitete nie

Wer die schmale StraBe in Richtung Oberseiffen- auf Bestellung, sondern gestaltete nur das, was sie

bach entlangwandert, gewinnt einen wunderbaren im Ort sah und erlebte, Ihre originelle Art veran-

Ausblick.auf die drei Wahrzeichen des Ortes: den laBt sie,, unter jede Figur einen handschriftlichen

Schwartenberg, den Reicheltberg und den Ahorn- Zettel mit naheren Angaben zu kleben. Auch mo-
berg. Wie Wachtturme stehen sie rings um das dernes Spielzeug, ubersichtlich und nach seinem
Dorf, das langgezogen im Tal liegt. Kleine Haus- padagogischen Wert geordnet, vermittelt dem Be-
chen mit spitzen, steilen Schindel- oder Schiefer- sucher des Museums einen Ueberblick iiber das

dachern, Holzstapel daneben, schmiegen sich wie gesamte Schaffen des Dorfes Seiffen.
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Hiddensee - Schutzgebiei der Vogel
Von Kurt

Hiddensee! Grime Insel der Ostsee, Jahr fur Jahr
das Ferienziel vieler Tausender Werktatiger. Sie

ist auch die Insel der Vogel. Sturmmoven begruBen
mich, als ich in Neuendorf an Land gehe, Brand-
ganse kreuzen fliegend den schmalen Pfad, der

durch die Heide fuhrt. Ein schwerfalliger Fischer-

kahn bringt mich nach der Fahrinsel. Juni ist*s,

der Hochzeitsmonat der Strand- und Wasservogel.

Wieder fliegen mir Vogelscharen entgegen, welch
eine stiirmische BegriiBung, welcher Larm, welche
Aufregung! Mehrere hundert Sturm- und Lach-
nioven wirbeln in der Luft, schreiend, kreischend,

auf den Eindringling niederstoBend, daB ich den

G e n t z

pliindert, korbeweise die Eier fur die Kalbermast
gesammelt. Etwa 1910 war vom einstigen Vogel-

reichtum der Insel nicht mehr viel vorhanden.
Ausgerottet die meisten Arten, vertrieben, ver-

nichtet. Erst nachdem von mehreren Seiten be-

wachte Vogelschutzgebiete angelegt wurden, an-

derte sich das. Wieder siedelten sich zu Hunderten
die Vogel der See und des Strandes an. Die beiden

Weltkriege brachten erneute Riickschlage. Heute
ist Hiddensee wieder ein Vogelparadies geworden
dank der hervorragenden Arbeit ' der Vogelwarte
Kloster, der einzigen in der Deutschen Demokrati-
schen Republik, die seit 1948 unter Leitung von

' Fischerhiitten auf Hiddensee,

kraftigen Luftstrom . der sausenden Schwingen Prof: Dr. Hans Schildmacher und seiner Mitarbei-

spure. Am Boddenstrand -— jenseits liegt im Dunst ter ein Zentrum der ornithologischen Forschung

der grune Kustensaum von ; Rugen — fliegen darstellt.

Austernfischer laut rufehd auf. Ein ganzes Heer Aber auch heute . miissen die Vogel in erster
,

von Mittelsagern hastet watschelnd iiber den stei- Linie vor den Menschen geschiitzt werden. Alljahr-

nigen Strand, sturzt kopfuber in das Wasser, als lich ergieBt sich ein Strom von Urlaubern liber die
(

sie' mich sehen. Kiebitze schreien, Rotschenkel. ru- Insel. Wir gonnen ihnen gewiB von Herzen ein

fen. Ich komme •' mir vor wie in einem Vogel- paar Wochen Erholung. Doch lieBen wir ihnen alle

paradies. Wie schon! Hiddensee ist.zu einer Heim- Freiheiten, ware es bald wieder vorbei mit dem <

statt fur Tausende von Vogeln geworden. Paradies unserer Gefiederten. Die ganze Insel steht

Das war nicht immer so. Die schmale Insel, der unter Landschaftsschutz, einige Gebiete auBerdem

Westkuste Riigens vorgelagert, sie schutzend vor unter Naturschutz, so z. B. Dronbusch und Alt-

den heransttirmenden Wogen der See, wurde An- bessin im Norden, Fahrinsel und Gansewerder im

fang des 20. Jahrhunderts fur den Fremdenverkehr, ' Siiden. Das Betreten der vogelreichen Fahrinsel,

den Badebetrieb „entdeckt“. Bis dahin war die die wahrend der Fruhjahrsmonate von zwei Vogel-

Insel Brut- und Rastplatz heimischer Seevogel, die wartern — meistens Studenten -der Universitat

hier zu vielen Hunderten in Kolonien briiteten. Flir Greifswald — Tag und Nacht bewacht wird, ist

die Inselbewohner brachte der Fremdenstrom Jahr Fremden in dieser Zeit nicht gestattet. Viele Arten

fur Jahr hohere Einnahmen, fur die Vogelwelt von Charaktervogeln, die wir verstreut vielen

brachte er Tod, Vernichtung. Rucksichtslos, sinnlos Stellen von Hiddensee antreffen, hier finden wir

wurde alles, was fliegen konnte, von Trophaen- sie in Massen wieder. Mehrere Hundert Sturm-

sarhmlern geschossen. Vogelmord gait als Sport. moven (Larus canus) sitzen auf den Gelegen. Sie

Mitleidlos wurden die leicht zu findenden Gelege vermehren sich infolge des Fehlens naturlicher

der Moven, Seeschwalben, Sager, Limikolen ge- Feinde so stark, daB sie zu Nestpliinderern werden.
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Der Mensch muB hier regulierend eingreifen. Auch
das ist praktischer Vogelschutz. Mit klirrenden Ru-

fen schieBen FluBschwalben (Sterna hirundo) durch

die Luft, aufgeregt liber ihren Gelegen flatternd, die,

eines neben dem anderen, im steinigen Geroll des

Boddenstrandes liegen. Jedes Gelege wird von den

Vogelwartern markiert, registriert, das Ausschllip-

fen der Jungen kontrolliert. Viele Junge werden

beringt, so daB im Laufe der Jahre wertvolle

Schllisse auf die Populationsdynamik der Vogel

von Hiddensee gezogen werden konnen. Sand-

regenpfeifer (Charadrius hiaticula), oft mit FluB-

seeschwalben aber auch mit Zwergseeschwalben

wahrend der Brutzeit vergesellschaftet, schnurren

gleich einem aufgezogenen Spielzeug uber den kie-

sigen Strand, durch Menschen oder weidende

Schafe vom Gelege aufgescheucht.

Austernfischer (Haematopus ostralegus), diese

schmucken schwarz-weiBen Vogel mit dem langen

hochroten kraftigen Schnabel und den orangefarbe-

nen Beinen, stehen trillernd abseits im flachen

Boddenwasser. Erst wenn die vermeintliche Gefahr,

etwa ein wiBbegieriger Ornithologe, auBer Sicht-

weite ist, zickzacken sie zwischen Grasbiischeln,

Kieselsteinen, Muschelresten zu ihren Gelegen, von

denen sie wie von einem Magnet angezogen wer-

den. Ein paar Sekunden steht der Austernfischer

still, unmittelbar liber den Eiern, dann knickt er

im Fersengelenk ein, lockert das Bauchgefieder und

kuschelt sich auf das Gelege zurecht.

Ein groBer Teil der Fahrinsel ist mit Heidekraut

(Calluna vulgaris), niedrige Wacholdern, vereinzel-

ten Heckenrosenblischen bestanden. Vom Bodden-

strand fuhren durch das Heidekraut schmale, kur-

venreiche Pfade, wie von ZwergfliBen getreten.

Man muB schon ein gutes Auge haben, um sie zu

sehen. Sie stammen nicht von eines Menschen FuB,

daflir sind sie viel zu schmal, fuhren unter tief-

uberhangenden Zweigen von Heckenrosen und
Machangelbiischen dahin. Wo sie enden? Meistens

in einem Wacholderbusch. Hier briiten, gut ver-

borgen vom sparrig-stacheligen Gezweig geschlitzt,

Bucher von groBem Wert
ICDII CD ItO II CO 1 10 II CD 1 1 CD 1 1 CD II CD 1 1 CO 1 1O II CD 1

1

Vom 17. Oktober bis 1. November 1959 fand im

Klinstlerhaus Wien I, Karlsplatz, eine Ausstellung

Bucher aus der Deutschen Demokratischen

Republik — statt.

Die dort gezeigten Bucherzeugnisse der verschie-

denen Verlage der DDR fanden bei den liber 25.000

Besuchern iiberaus groBes Interesse. Vom Fach-

buch bis zum Kinderbuch reichte die Palette und

fur alle Gebiete des Buchschaffens gab es wissens-

durstige Betrachter, die mit Lob und Anerkennung
fur das Buch aus der DDR nicht sparten. Mit Be-

friedigung nahmen die Ausstellungsbesucher zur

Kenntnis, daB liber den osterreichischen Buchhan-

del das umfangreiche und qualitativ hervorragende

Sortiment von Blichern und Zeitschriften der DDR
sofort erhaltlich ist oder bestellt werden kann.

Die in alien Landern steile Aufwartsentwicklung

der Technik erfordert eine immer groBer werdende

Zahl hochqualifizierter Menschen, die die techni-

schen Wissenschaften erlernen und beherrschen.

Damit gewinnt auch die Frage nach hochwertigen,

die geistige Arbeit rationalisierenden Arbeitsunter-

lagen erhohte Bedeutung. Neben den Lehr- und

Handbiichern fur die engeren Spezialgebiete. an

Mittelsagerweibchen (Mergus serrator) uber ihren

groBen Gelegen von 10 bis 12 Eiern. In manchen
Jahren sind es 80 bis 100 Brutpaare. Mittelsager

sind Vogel des Meeres, wundervolle Taucher und
Schwimmer.

Naturlich fehlen auch die Lachmoven (Larus

ridibundus) nicht. Sie sind in mehreren Kolonien

vertreten, sind ebenso ruffreudig, ebenso rauf-f

lustig, wie ihre groBeren Schwestern, die Sturm-
moven. Ein Kleinod der heimatlichen Vogelwelt,

die zierlichen Zwergseeschwalben (Sterna albifrons)

mit der leuchtendweiBen Stirnplatte, briiten in

einer kleinen Kolonie seit Jahren auf dem Altbes-

sin. Sie lieben die Einsamkeit. Daher treffen wir

sie auf der dicht bevolkerten Fahrinsel nicht mehr
an. Farbenbunte Brandganse (Tadorna tadorna),

Stock- und Loffelenten, Rotschenkel und eine Reihe

weiterer Wasser- und Sumpfvogelarten briiten an

vielen Stellen der Insel jedes Jahr ungestort.

Im Nordteil von Hiddensee und auf dem Altbes-

sin schmettern die Sprosser ihre herrlichen Stro-

phen, behlitet, beschlitzt von einsichtsvollen Men-
schen. Im bewaldeten Dornbusch wurden viele

Nistkasten ausgehangt und der Bestand der hohlen-

brlitenden Kleinvogelarten erhoht. Hunderte von
Uferschwalben (Riparia riparia) nisten in den Wan-
den der Steilkliste des Dornbusches.

Nicht nur als Brutgebiet ist Hiddensee fur viele

Vogelarten von Bedeutung, Es spielt als Land-
briicke zwischen Skandinavien und dem slidlich

gelegenen Festland und fur die aus dem Osten

kommenden Durchzligler eine groBe Rolle. Mit

Hilfe der Vogelberingung, die von der Vogelwarte

schon seit Jahren durchgeflihrt wird, konnten wert-

volle Erkenntnisse liber den Vogelzug, Richtung,

Intensitat, liber Zugverhalten usw. gewonnen wer-

den. AuBerdem ist die Vogelwarte Hiddensee, die

auf dem Gebiete der Vogelberingung mit den bei-

den westdeutschen Vogelwarten Radolfzell und Wil-

helmshaven-Helgoland Hand in Hand arbeitet, die

Zentralstelle fur die wissenschaftliche Vogelberin-

gung in der Deutschen Demokratischen Republik.

DDR-Buchausstellung in Wien.

Hand derer die Leser die betreffenden Gebiete ein-

gehend studieren konnen, benotigen die Techniker

und Ingenieure fur Hire tagliche Arbeit in immer
grofierem Umfang auch Querschnittswerke, die sie

sicher und schnell iiber weite Gebiete der ingenieur-

technischen Wissenschaften orientieren, wenn sie

iiber bestimmte Probleme schnell Auskunft brau-

chen. Aus diesem Grunde haben solche Kurzaus-

klinfte gebenden Bucher mit stark zusammenge-
drangtem Inhalt, die sogenannten „Kompendien“,

wie z. B. die vom Fachbuchverlag herausgegebenen

2^
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eine erheblich breitere Anwendungsmoglichkeit des i

Werkes innerhalb des groBen Kreises.der praktisch
. tatigen Techniker und Ingenieure geschaffen. Das :

diirfte eine Verbesserung gegenuber anderen, nicht
j

in der Deutschen Demokratischen Republik ent-
wickelten , technischen Kompendien sein, die den

;

Stoff teilweise in iibergroBer Kiirze und daher fur
1

viele nicht verstandlich genug bringen. Auch das
;

neue gesetzlich eingefuhrte Physikalisch-technische
MaBsystem ist im wesentlichen bereits beruck-
sichtigt, ein weiterer groBer Vorteil dieses Werkes 1

gegenuber anderen Ausgaben. In Entwicklung be-
findet sich, aufbauend auf dem Inhalt dieses Wer- ;

kes ein weiteres zweibandiges Kompendium, das die
;

angewandten Ingenieurwissenschaften • auf den
j

wichtigsten Gebieten der Technik enthalten und J

iinter dem Titel „Das Fachwissen des Ingenieurs ifc

!

erscheinen. wird. Es ist das Ziel des Fachbuchver- \
lages, mit dem Band „Das Grundwissen des Inge-
nieurs“, den zwei Banden . ..Das Fachwissen des

;

Ingenieurs“ und den 4 Banden „Werkstatt-Tabellen
j

fur die Metallindustrie“ eine gut aufeinander ab-
'

gestimmte 7bandige komplette ingenieurwissen- .

schaftliche Bibliothek zu schaffen. die durch
hochste Konzentration und Aussagekraft dazu bei-

'

tragt dern Ingenieur die Arbeit zu erleichtern.
:

(Fortsetzung von Seite 26)
‘

Teil Kulturgut anderer Volker und wir inszenieren,
spielen und betrachten sie vom Standpunkt unse- >

res sozialistischen Aufbaus. Ostmals hat man dem
;

Theater in der DDR unterstellen wollen, daB es
die Klassiker entstellt wiedergibt. Inzwischen hat

i

man sich allgemein iiberzeugen konneh, daB unsere
\

Theater treu dem Werk dienen; nach dem Aus*- '

spruch Stanislawskis: „Das Theater
(

muB ein Thea-
,

ter der Autoren sein.“

Besondere Aufmerksamkeit widmen wir unserem
j

leider vie! zu friih verstorbenen Bertold Brecht. >

Es gibt wohl kaum ein Theater, das in den letzten ;

Jahren an Brecht vorbcigegangen ware. Brecht
stellt. an das Theater hohe Anfo'rderungen und !

auch damit ist bewiesen, auf welch hohem Niveau
sich die Biihnen unserer Republik bewegen. Ber-
told Brecht lebte in der DDR, seine Impulse
schopfte er aus dem Volke, seine Erfahrungen ge-
wann er. aus der Theaterpraxis unseres Landes.

j

So ist das Theater in der Deutschen Demokrati-
|

schen Republik eine Statte . des Vergniigens im
wahrsten Sinne des Wortes; denn alle Menschen, :

die das Theater besuchen, sollen vergniiglich ihr
i

eigenes Dasein empfinden, ihre Umwelt lieben, das
Unrecht bekampfen, das Recht sehen und das Mor- i

gen erkennen.
Nichts trennt den Werktatigen vom Kiinstler und !

den Kunstler vom Werktatigen, es gibt keinen Ab-
stand zwischen Btihne und Publikum, denn zur
Buhne gehort das Publikum und zum Publikum,

j

oder besser gesagt, zum Volk gehort das Theater.

3 Tabellenbucher von Friedrich, oder das vierban-
dige Werk

;,Werkstatt-Tabellen fur die Metalliridu-
strie

£

‘, von dem bisher drei Bande erschienen, in
Schuie und Praxis einen so auBerordentlichen An-
klang gefunden und sind ’in' Hunderttausenden von
Exemplaren verbreitet.

’

Diesen Biichern hat der Fachbuchverlag nun noch
ein weiteres Standardwerk der ingenieurtechni-
schen Wissenschaften an die Seite gestellt^ das im
Oktober dieses Jahres ausgeliefert wird. Es handelt
sich um das seit langem erwartete Werk

„Das Grundwissen des Ingenieur

s

u ‘‘

das im Format wie die ^Werkstatt-Tabellen^ auf
etwa 1000 Seiten eine systematische Zusammen-
fassung der Grundwissenschaften des Ingenieurs
enthalt. .

-
.

.

Das Werk ist in 11 aufeinanderabgestimmte
Kapitel gegliedert. Es enthalt einen ausreichenden
mathematischen Grundlagenteil,. die physikalischen
Fachgebiete sind entsprechend den Anforderungen
an die. Techniker und Ingenieure in mehrere Kapi-
tel: Physik, Mechanik starrer Korper, Festigkeits-
lehre, Mechanik der Flussigkeiten und Gase, Tech-
nische Warmelehre und Chemische Warmelehre
aufgeteilt. Der Kerhphysik wird hierbei relativ
breiter Raum gewahrt. Im, Hinblick auf das Chemie-
programm der Deutschen Demokratischen Repu-
blik ist dem Werk ein ausfuhrlicher Abschnitt uber
Ghemie , beigegeben worden. In den zwei elektro-
technischen Abschnitten

. (Starkstromtechnik und
Fernmeldetechnik) wird so viel Stoff gebracht, wie
er fur das allgemeine Wissen der Ingenieure not-
wendig ist, desgleichen in dem diesen Band ab-
schlieBenden Kapitel „Werkstoffprufung ££

.

Das groBe Verfasser- und Bearbeiterkollektiv und
der Verlag lieBen sich bei der Bearbeitung des
Stoffes von dem Gedanken leiten, daB der Benutzer
beim Nachschlagen stets eine erlauterte Auskunft
findet, die ihm ohne zeitraubendes Einarbeiten ein
schnelles Erfassen ermoglicht. Dadurch wurde u. E.

Krone aus der DDR fur die osterr. Alpine-Montangesellschaft

Der VEB Kranbau Schmalkalden/Thur. konnte
die Montagearbeiten fur zwei Gerustwechselkrane
und einen Traversenlaufkran im Feinwalzwerk der
osterreichischen Alpine-Montangesellschaft in Do-
nawitz Anfang November beenden und die Krane
betriebsbereit ubergeben. '!

Die in technischer Hinsicht den letzten Erkennt-
nissen bei der Fertigung und Konstruktion entspre-
chenden Krane wurden von den Fachleuten begut-
achtet und als weiteren technischen Fortschritt auf

30

dem Gebiet des Kranbaues bezeichnet.
,

..

Es wurde das Kastentragersystem in SchweiBkon-
struktion verwendet und das Kranfahrwerk wurde
mit 4 Laufradschemel ausgebildet, wobei jeder*'
Laufradschemel mit 2 Laufrollen durch einen Mo--
tor angetrieben wird. Der Gleichlauf der Laufrader
wird mittels einer elektrischen Welle herbeigefiihrt.
Diese Ausfiihrung von Kranen zeigt, daB die DDR

auf dem Gebiet des Kranbaues an der Spitze steht
und das Weltmarktniveau halt.
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Die iSedeutung des (Vlaschittettbaus

in der DOR
In der Volkswirtschaft der Deutschen Demokra-

tischen Republik nimmt die mefallverarbeitende

Industrie als Hersteller von Ausrustungen fur fast

alle Zweige der Industrie, desVerkehrs, der Land-

wirtschaft sowie fur den Export der DDR und nicht

zuletzt fur die Versorgung der Bevolkerung mit

Dadurch standen in verhdltnismafjig kurzer Frist

Maschirien und Ausrustungen zur Verfugung, um
einerseifs den Maschinenbau selbst und anderer-

seits alle ubrigen Industriezweige aufbauen und

modernisieren zu konnen. Heute — im 10. Jahre

ihres Bestehens — verfugt die DDR auf Grund

industriellen Konsumgutern einen sehr wichtigen

Platz ein. Das schnelle Entwicklungstempo unse-

rer Volkswirtscha'ft verstarkt standig die Wechsel-

beziehungen aller Wirtschaftszweige mit dem
Maschinenbau.

Bei der Ausarbeitung der langfristigen Volks-

wirtschaftsplane wurde deshalb neben der

Grundstoffindustrie besonderer Wert auf die

schnelle Entwicklung des Maschinenbaus gelegt.

der voirausschauenden Wirtschaftspolitik der Re-

gierung uber einen modernen und sehr leistungs-

fahigen Maschinenbau, der sich mit seinen Er-

zeugnissen bereits Anerkennung in vielen Landern

der Ercle erworben hat.

Wie sich der volkseigene Maschinenbau in den

letzten Jahren entwickell hat, mogen folgende

Zahlen demonstrieren:
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Produktionsindex (1950 = 100)

Jahr
|

1

Maschinenbau Elektrotechnische

Industrie

Feinmechanische
und optische

Industrie

1951 123 131 119

1952 151 160 133

1953 174 199 147

1954 193 228 167

1955 209 243 191

1956 227 312 201

1957 239 268 222

Dabei entwickelte sich der Anteil der metall-
verarbeitenden Industrie an der gesamten standig
schnell angestiegenen Bruttoproduktion der Indu-
strie folgendermafjen:

1950 — 24,4 Prozent

1 955 = 30 Prozent
1958—31 Prozent

Aus diesen, Zahlen ist ersichtlich, dafj nichf nur
eine schnelle Vergrofjerung des Produktionsvo-
lumens des Maschinenbaus vorgenommen wurde,
sondern dafj sich dieser Industriezweig daruber
hinaus auch noch schneller als die Gesamtindu-
strie entwickelte.

Naturlich waren dazu wichtige Voraussetzun-
gen notwendig, die nicht allein in der planmafji-

gen Leitung und Entwicklung der Voikswirtschaft

zu suchen sind. Besonders hervorzuheben ist, dafj

die DDR uber einen hochqualifizierten Facharbei-
terstamm verfugf und dafj auf dem Gebiet der
DDR schon seit Jahrzehnten reiche Erfahrungen
im Maschinenbau gesammelt worden sind. So ist

zum Beispiel Magdeburg eine traditionelle Stadt

des Schwermaschinenbaus, wahrend Dresden und
Karl-Marx-Stadt Zentren des polygrafischen und
Textilmaschinenbaus sind. Weitere Standorte des
Maschinenbaus sind die Stadte Berlin, Zwickau,
Gorlitz und andere.

Jetzf kann man sagen, dafj der Maschinenbau
der DDR nicht nur in der Lage ist, alle wichtigen
Lieferungen 'fur die eigene Industrie und auch den
Bedarf an technischen Gebrauchsgutern aus eige-
nem Aufkommen abzudecken, sondern daruber
hinaus auch als wichtiger Exportfaktor unseren
Aufjenhandel zu beleben. Stellt doch der Maschi-
nenbau (einschliefjlich der Elektro- und der fein-

mechanisch-optischen Industrie) etwa die Halfte

des Exportvolumens der DDR.

Die Bedeutung des Maschinenbaus fur die Ver-
sorgung der Bevolkerung der DDR ergibf sich aus
dem schnellen Steigen ihrer Bedurfnisse. So konn-
fen im Jahre 1958 fur 480 Millionen DM mehr in~

dustrielle Massenbedarfsguter zur Verfugung
gestellt werden als 1954. Das entspricht einer Er-

hohung auf 140 Prozent. Um nur einige Beispiele

zu geben, wie sich die Konsumguterproduktion
des Maschinenbaus entwickelte, seien folgende
Zahlen genannt:

Produktion in Stuck

1950 1957

Motorrader 9607 93124

Haushaltnahmaschinen 79198 193519

Fahrrader 338300 587100

Rundfunkempfanger 277258 663656

Reiseschreibmaschinen 90389 147083

Armbanduhren 832427 2168718

Spiegelreflexkameras 55503 147797

Im Jahre 1961 werden der Bevolkerung noch-
mals fur 1070 Millionen DM mehr fechnische Kon-
sumguter angeboten werden als 1958, wahrend
sich 1965 der Wert der technischen Konsumguter-
produktion urn weitere 2320 Millionen DM gegen-
uber 1958 erhohen wird.

Neben diesem unmittelbaren Einflufj auf den
Lebensstandard der Bevolkerung stellt der Ma-
schinenbau auL

f dem Gebiet der Produktionsmit-
telherstellung einen entscheidenden Faktor der
Voikswirtschaft dar. Bestimmt doch das Entwick-
lungstempo des Maschinenbaus und die techni-

sche Vollkommenheit seiner Erzeugnisse gainz ent-

scheidend das Produktionsniveau aller ubrigen
Zweige der Voikswirtschaft. Denn wenn der Ma-
schinenbau — und besonders der Werkzeugma-
schimenbau — keine modernen Maschinen liefert,

dann wird auch die Produktivitat der ubrigen
Zweige der Wirtschaft nur unvollkommen steigen.

Deshalb wird gerade der Fertigung moderner
Produktionsanlagen besondere Aufmerksamkeit
zugewandt. So werden vom Werkzeugmaschinen-
bau modernste voll- und halbautomatische Ma-
schinen gebaut. Vollautomatische Taktstrafjen

fur die mechanische Bearbeitung werden bereits

seit mehreren Jahren gefertigt, und in steigendem
Mafje finden hydraulische, elektrische und eiek-

tronische Steuerungen Verwendung. Ferner wer-
den immer mehr Programmsteuerungen einge-
setzt. Das Baukastensystem fur mechanische Be-
arbeitungsmaschinen wird ebenfalls standig er-

weitert. Wie sich der Bau moderner Werkzeug-
maschinen in den kommenden Jahren entwickeln
wird, zeigen folgende Zahlen:

Prozentualer Anteil am
Gesamtprogramm

1958 1961
|

1965

Einfache Maschinen 63,6 51,8 40,0

Halbautomaten 30,3 37,5 45,8

Vollaufomaten 6,1 10,7 14,2

Aber auch auf anderen Gebieten sind wesent-
liche Fortschritte erreicht worden. Noch 1954 wur-
den zum Beispiel Turbinen fur die Elektroenergie-

erzeugung nur bis zu einer Grofje von 25 MW
und Dampferzeuger mit einer Leistung von 125 t/h

gebaut. Jetzt sind bereits Turbinenanlagen fur

100 MW Leistung in Arbeit. Auf dem Gebiet der
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Bitterfeld — Geburtsstatte der PVC- Kunststoffe

von Lisa Schirmer

Chemiegiganten recken ihre Schlote steil in den

Himmel. Kuhltiirme stoBen unaufhorlich weiBe

Dampfwolken aus, und kilometerlange Rohre aller

Dimensionen schlingen sich um die Werksanlagen.

Ueberall bietet sich im mitteldeutschen Raum das

gleiche Bild : in Leuna und Schkopau, in Bohlen und

und Bitterfeld.

Bitterfeld — die Stadt des groBten Elektrochemi-

schen Kombinates der DDR. Seine Erzeugnisse

werden von 50 Landern gekauft. 2700 Begriffe

muBten wir hier aufzahlen, wollten wir all das

nennen, was die 14.000 Beschaftigten dieses Kombi-
nates produzieren.

Womit beginnen? Mit dem Huttenaluminium, das

sich die Welt eroberte? Mit den Waschmitteln oder

den Leichtmetall-Legierungen, den Schwermetallen
oder Schadlingsbekampfungsmitteln, der Pottasche,

dem Phosphor oder den synthetischen Edelsteinen?

Ja, auch Edelsteine entstehen hier.

Stellen Sie sich einen langgestreckten Raum vor,

in dem in endloser Reihe Knallgasbrenner stehen.

Daneben befinden sich kleine Biichsen mit dem
feinpulverisierten chemischen Grundstoff. Der
ganze Saal ist erfiillt von dem leisen Klopfen zahl-

loser Hammerchen, die im gleichmaBigen Rhyth-
mus auf die Biichsen schlagen. Jedesmal fallt eine

Prise Pulver in die Flamme, schmilzt und kristalli-

siert auf einem darunter liegenden Schamottestift.

Der nachste Tropfen folgt. Ganz allmahlich wachst
der Edelstein. Durch Zusetzen echter Farbstoffe

wird der synthetische Rubin, Saphir oder Aqua-
marin farbig gemacht. So hat der Mensch der Na-
tur ihr jahrmillionenaltes Produktionsgeheimnis

abgesehen und gewinnt heute Edelsteine, ohne die

Erdkruste in Bewegung zu setzen. Die kunstlichen

Edelsteine aus Bitterfeld erlangten Weltgeltung als

Lagersteine fur Uhren und feinste Messinstrumente.

Ein wichtiger Betriebsteil aber wurde noch nicht

genannt: die Kunststoffbetriebe.

Die DDR miBt der Produktion und Verarbeitung

von Plasten — wie der Chemiker die Kunststoffe

nennt — groBe Bedeutung bei. Nicht ohne Grund.

Denn die Erhohung des Lebensstandards, die Ein-

fuhrung der Automatisierung und der Uebergang

zur Leichtbauweise im Schiffs-, Waggon- und Flug-

Der Ausbildung des Facharbeiternachwuchses wird

grofite Aufmerkscnnkeit geschenkt. Blick in das Lehr-
Laboratorium.

zeugbau erfordern die Anwendung dieses neuen
Rohstoffs mit seinen idealen Materialeigenschaften.

Wegen der meist spanlosen Verarbeitung erfor-

dern die 1 Kunststoffe bekanntlich weniger Arbeits-

aufwand als die gleichen Gegenstande aus Metall

oder Holz. In den Plastbetrieben des EKB arbeiten

10 Prozemt der Gesamtbelegschaft des Kombinates.

Diese 1400 Werktatigen schaffen 25 Prozent des

Kombinatsaufkommmens.
An erster Stelle aller Kunststoffe in der Welt

stehen clie Plaste aus Polyvinylchlorid. Wir kennen
es unter dem Namen PVC. Das Kombinat Bitter-

feld leistet auf diesem Sektor Pionierarbeit. Es er-

zielte seit 1945 solche groBen Fortschritte, daB man
heute mit Recht sagen kann: Bitterfeld ist die

Wiege der Verarbeitungstechnik des PVC.

Wahrend in den Forschungslabors ein Stab von
Wissenschaftlern standig damit beschaftigt ist, auf

der PVC-Basis neue und bessere Werkstoffe zu

entwickeln, arbeiten die Produktionsstatten, die zu

den groBten dieser Art in der Welt zahlen, an der

Einfuhrung neuer Verarbeitungstechniken. Durch
verschieden gelenkte Prozesse entsteht eine einzig-

artige Vielzahl von Zwischen- und Fertigprodukten,

Dampferzeuger wurde 1958 die Grofje von 240 f/h

erreicht.

Auch die Beurteilung der Produktion von Ma-
schinen und Anlagen nach der Quantitat fallt sehr

gunstig aus. Wurde doch zum Beispiel der Bau

von Werkzeugmaschinen von 1954 bis 1958 auf

228,6 Prozent, von Walzwerksmaschinen auf

221,5 Prozent und von Ausrustungen fur die

Leichtindustrie auf 212,6 Prozent erhoht. Das sind

Zahlen, die ohne Zweifel von den grofjen Erfol-

gen der Maschinenbauer der DDR zeugen. Fur

die nachsten Jahre ist eine weitere schnelle Ent-

wicklung des Maschinenbaus vorgesehen, die von

der Rekonstruktion der gesamten Volkswirtschaft

und dem bereits begonnenen vorrangigen Aus-

bau der chemischen Industrie bestimmt wird. So

soil zum Beispiel der Bau von chemischen Appa-
raturen im Vergleich zu 1958 bis zum Jahre 1965

auf 302 Prozent erhoht werden. Die Fertigung von

Dampfturbinen soil im gleichen Zeitraum auf 255

Prozenl ansteigen, wahrend fur spanabhebende
Werkzeugmaschinen eine Steigerung auf 266 Pro-

zent und fur Maschinen fur die Metall-Umform-

technik eine Steigerung auf 261 Prozent vorge-

sehen ist.

So wird der Maschinenbau’ in der DDR seiner

fur die ganze Wirtschaft bestimmenden Rolle ge-

recht werden und noch mehr als bisher zu einem

der entscheidensten okonomischen Faktoren im

System der Wirtschaft der DDR werden.
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die in samtliche Wirtschaftsgebiete Eingang gefun-
den und einen Siegeszug ohnegleichen durch alle

Lander angetreten haben.
In den letzten zehn Jahren hat sich die Kunst-

stoffverarbeitung in diesem Kombinat mehr als
verdreifacht Die Bitterfelder Plastpalette 1st heute
viel zu umfangreich, um all die beruhmten. Kinder
PVC nennen zu konnen. Nur einige sollen deshalb
kurz vorgestellt werden.
Warum. nicht. Sprungmatten aus PVC-Borsten

machen die Sportier vom Schnee unabhangig. Vor
einiger Zeit wurde im mitteldeutschen.Tieflahd bei
Eilenburg die erste deutsche Flachland-Sprung 1

:

schanze eroffnet. Solche PVC-Matten werdenIbe-
reits in mehrere nordische Lander exportiert.

Aus reinem Polyvinylchlorid besteht der eben-
falls in Bitterfeld entwickelte id'eale Werkstoff
„Ekazell H“.. Durch Mischung mit gasabspaltenden
Treibmitteln und anschlieBender Druck- und War-
mebehandlung werden Blocke erzeugt, die.leichter
Mnd als Kork. Sie. nehmen kem Wasser

,
auf und

sind nicht brennbar.. Ihre, auBerorderitlich niedrige
Warmeleitzahl von ,0,028 verbiirgt eine hohe Iso-

liereigenschaft. So bietet dieser Werkstoff groBe
Einsatzmoglichkeiten im

:

Seeretturigswesen, im
Fischereiwesen, im Kiihlraumbau, : im Fahrzeug-
und vor allem auch im Flugzeugbau. .

Unerschopflich 1

ist das Anwendungsgebiet der
PVC-Hart-Erzeugnisse in nahezu alien Industrie-

zweigen. Diese Fabrikate sind bestandig gegen
Sauren und Laugen. Bitterfeld stellt daraus unter
ariderem Rohre verschiedener Abmessungen her.

Sie eignen sich zum Fortleiten von Flussigkeiten

und Gasen bei auBeren Temperaturgrenzen von 60

Grad C bis —15 Grad C. PVC-Hart wird aber auch
zu technischen Formartikeln wie Armaturen, Rohr-
muffen und Winkelstucken verarbeitet. Eimer und

andere Haushaltgegenstande aus PVC wiirden
selbst dann noch ihre Form bewahren, wenn ein
LKW uber sie hinwegfahren wurde. Durch Zusatz
von Weichmachern erhalt das PVC je nach Bedarf
eine hohe Elastizitat und findet zum Beispiel ftir

Regenbekleidung, Handtaschen, FuBbodenbelag,
Tischdeckeri und fur Dekorationszwecke Verwen-
dung.; Zwei -weitere Artikel, die besonders nach;
Ungarn :und in die CSR exportiert werden, sind
PyC-Spritzmassen r und PC-Klebelosungen. . Die

.

Spritzmassen konnen zu . Profilen und Formteilen
verschiedener Art und Harte weiterverarbeitet
werden, wahrend die Klebelosungen fiir die Ver-
bindung von Kunststoffteilen oder zum Auskleiden
von Behaltern

. aus jedem beliebigen Material be-
stimmt sind.." .

-
.

j:
Lange konnte diese Aufzahlung .iortgesetzt wer-

denr Und dennoch stehen wir erst am Anfang des
Vormarsches der PVC-Produktion. Die direkten
Beitr;age der Bitterfelder Kunststoffbetriebe ftir

den ,AuBenHandel zum. Beispiel sind noch verhalt-

nismaBig gering.. Der groBte Teil der Erzeugnisse

ist fur die weiterverarbeitende Industrie der DDR
vorgesehen,- deren Exportfahigkeit allerdings durch
die Zulieferung des Elektrochemischen Kombinates
in

k
den letzten Jahren bedeutend wachsen konnte.

Eines der wichtigsten Ausgangsprodukte ftir die

Herstellung von . saure- und alkalifesten Kunstfa-

sern, farblosen Lacken, 1 Klebelosungen und anderen
Kunststoffen 1st zum Beispiel das PC-Pulven Ob-
wohi. das Kombinat Bitterfeld schon heute beacht-

liche Mengen davon produziert, wird es diese Pro-

duktion bis 1965 verachtfachen und dann das ge-

samte. sozialistische Lager mit PC-Pulver versor-

gen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird sich in der DDR
die Plasterzeugung auf 250 Prozent und die Plast-

verarbeitung auf 600 Prozent erhohen.

Im nordlichen Teil des mitteldeutschen Braun-
kohlengebietes, der groBten „Industrielandschaft“
der DDR, liegt einer der bedeutendsten Chemie-
betriebe der Deutschen Demokratischen Republik:
Der VEB Elektrochemisches Kombinat Bitterfeld.

Nach 1945 begann das Werk mit der Herstellung
von Fertigprodukten auf dem Leichtmetall- und
Plastgebiet, die im Gegensatz zur Production bis

zum Ende der Hitler-Aera ausschlieBlich friedli-

chen Zwecken diente. Das Werk entwickelte sich

zum groBten Chlor^ und Chlorpro.dukteerzeuger,
zum alleinigen Hersteller von Aluminium und zum
Betrieb mit der groBten Leichtmetallverarbeitungs-
kapazitat der DDR. AuBerdem ist. das Kombinat
z: Z./der groBte ^ Verarbeitungsbetrieb fiir den in

Bitterfeld entwickelten Plast Polyvinylchlorid
(„Ekadur“, „Ekalit“ und „Ekalon“), die groBte
Leichtmetallhutte ,der Republik, wichtiger Herstel-
ler von metallurgischen Spezialitaten fur

L
das ge-

samte sozialistische Lager, der fuhrende Betrieb in

der Herstellung von Grafit, der.Erzeuger wichtiger
Wasch- und Reinigungsmittel-Halbfabrikate, einer

der drei groBen Produzenten von Pflanzenschutz-

und Schadlingsbekampfungsmitteln und Hersteller

von synthetischen Edelsteinen.
' Wie schon aus dem Namen hervorgeht, 1st die

wichtigste Voraussetzung fiir die Produktion des

Kombinats der elektrische Strom, der in der Nahe
der Braunkohlengruben sehr billig hergestellt wer-

den kann, so erzeugt das Kombinat noch ,,neben-

bei“ etwa 5 Prozent der gesamten Strommenge der

DDR. - .

Bis 1965 wird das Kombinat seine Produktion

auf 201,2 Prozent erhdhen, wobei das Schwerge-

wicht bei der Plasterzeugung liegen wird. Die Her-

stellung von .
Polyvinylchlorid-Pulver wird das

Neunfache erreichen, die von Halbzeugen verdop-

pelt bis verdreifacht werden. Auch die Produktion

von Polyathylenfolien und -rohren wird ein groBes

AusmaB annehmen. Damit entwickelt sich der VEB
Elektromechanisches Kombinat Bitterfeld zum
groBten PVC-Verarbeitungsbetrieb nicht nur der

DDR, sondern aller Volksrepubliken.

Fiir die kulturelle Betreuung der Werktatigen
des Betriebes und der umliegenden Orte steht ein

groBer Kulturpalast zur Verfugung, und noch in

diesem Jahr werden ein Kinderheim und ein Kin-
dergarten fertiggestellt. Eine eigene Technische
Berufsschule mit. 4000 Studierenden und eine groBe

Poliklinik fiir die arztiiche Betreuung stehen den
Werktatigen des Kombinats. zur Verfugung —
alles Dinge, von denen man in der IG^Farben-Zeit
nicht einmal zu traumen .wagte. Unter diesen Vor-
aussetzungen werden die Arbeiter, Angestellten

und Angehorigen der Intelligenz in Bitterfeld die

groBen Ailfgaben losen, die ihnen im Chemiepro-
gramm der DDR gestellt sind.
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Brecht — ein Lesebuch fur unsere Zeit

mit Vorworten von Lion Feuchtw'anger und Erwin* Strittmatter

Herausgegeben von Walther Victor

Mit diesem Buck legt der V'olksverlag Weimar
die erste deutsche volkstumliche Auswahl der

: Werke des vor zwei Jahren verstorbenen
\

grofien

:
deutschen Dramatikers;

Lyrilcers und Epikers

Bertold Brecht in einem geschmackvoll gestalteten

Ganzleinenband vor.

Der Band bietet einen vorbildlichen Vberblick
' uber Leben und Schaffen des Dichters. Er enthalt

' im einzelneh: Eine kurzgefafite Biographie des
1 Dichters

,
in der seine wichtigsteii Werke angegeben

sind; \einleitende Essays der bekannten Schrifi-

' steller Lion Feuchtwanger^iind Erwin Strittmatter,

die beide jahrelang eng mit Bertolt Brecht ver-

,
bunden waren ; eine umfassende Auswahl -— etwa

70 Gedichte — aus Brechts unvergleichlicher Lyrik;
1 Proben aus des Dichters kleiner Prosa, ui a. die

beriihmten „Geschichten vom Herrn Keuner“, den

Abschnitt „Theater“} in dem der Leser neben Ein-

;
zelszenen aus 3}

Herr Puntila und sein \Knechi
1 Matti“, s,Furcht und Elend des Dritten Reiches <(

und y,Die Mutter“ die in aller Welt bekannten und
\ unter \grofiem Beifall aufgefuhrien Stiicke ),Mutter
• Courage und ihre Kinder", „Leben des Galitei

u und
,;Die Gewehre der Frau Carrar “ ungekurzt

j

darge-

boten werden. Hinzu kommen fur den Leser, der

tiefer in Brechts Auffassung vom Theater unserer

Zeit eindringen will, zahlreiche der hochinterssan-

Erschienen im Volksverlag Weimar

te‘n und tiefgriindigen theoretischen Schriften
dieses groflartigen Dramatikers sowie eine Auswahl
von Reden und Aufrufen Brechts zu politischen

Fragen seiner Zeit.

jLion- Feuchtwanger schreibt in seihem Vorwort
iiber Brecht:

„Dieser uberreiche Dichter streute in alles, was
eij. schuf, Keime von Gedanken und Spiirungen, da-

zu bestimmt, ihr ganzes Leben erst spater zu enl-

falten. Er war iiberzeugt , dafi jedes leuendige Werk
aus eigener Kraft \wdchst und weiterarbeitet, daft

es sich andert mit jedem Horer und Leser, den es

eijreicht. Seine Dichtungen sind aufgebaut auf die-

ser Voraussetzung; so daj3 erst die Zukunft die

ganze Breite imci 1 Fiille seines Werkes schaubar

rriachen wird. Brecht selber hielt alles, was er

geschaffen hatte, fur ein Vorlaufiges, im Entstehen

Begriffenes. Bucher, die er langst hatte drucken

lassen, Stiicke, die! er unzahlige Male aufgefiihrt

hatte, waren ihm noch keineswegs
I

fertig, und
gerade jene Werke, idie ihm die liebsten waren, „Die

heilige Johanna der Schlachthdfe“,\ „Der gute

Mensch von Sezuan ", „Der Kaukasische Kreide-

kreis", betrachtete er als Fragmente. (ihm lag wie

so manchem grofien Deutschen die Vollendung des

Werkes weniger arriHerzen als die Arbeit amWerk."

f&ert 3a>rpchtr
J
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UPOZORNENIE PRE KNIHOVN1KOV

V r. 1949 niektore zavody a vyskumne ustavy, (vyskumne pracoviska) v CSR zacali vydavat bibliograficko-

dokumentame casopisy. V nasom odbore vychadzali: Motorove paliva v Stalinovych zavodoch, n. p., Petro-

chemia v Slovnafte, n. p., a Zpravy vyskumneho pracoviska KORAMO v Koramo, n. p. V r. 1952 sa rriadll sekto-

rovy Vyskumny ustav pre ropu a uhrovodikove plyny v Bratislave, ktory zacal vydavat dvojmesacmk „ROPA

A UHLIE“, zahrnujuci problematiku horeuvedenych casopisov. Casopis sa rozmnozoval v obmedzenom pocte

vytlackov, v tejto uprave napo&ledy cis. 11 — 12 irocntka 1958. Zacinajuc rokoan 1959, vychadza ,,ROPA A UHLIE

tlacou, ako organ Zdruzenia cs. ratinerii mineralnych olejov v Prahe, pricom usporiadatefom casopisu i na-

dalej zostava Vyskumny ustav pre ropu a uhfovodikove plyny v Bratislave, za spoluprace c’enov redakcnej

rady.
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Prvi laureati cs. priemyslu palfv

Prof. dr. inz. Stanislavovi Landovi a docentovi inz.

Jirimu Mosteckemu bola udelena statna cena Klementa

Gottwalda za vyskum sirnikovych katalyzatorov dole-

zitych pre technoldgiu paliv a chemicky priemysel.

Tato prdca povodne teoretickeho a zakladneho vy-

znamu priniesla ddlezite prakticke dosledky. Prace

teoretickeho vyskumu boii orientovane jednak na stu-

dium hydrogenizacnych vlastnosti sirnikovych kataly-

zatorov, jednak na studium dehydratacnych vlastnosti

katalyzatorov a na studium schopnosti sirnikovych

katalyzatorov katalyzovat adiciu sirovodika a seleno-

vodika na nenasytene zluceniny.

Doc. inz. J. Mostecky

Pri studiu hydrogenizacnych vlastnosti sirnikovych

katalyzatorov prof. Landa a doc. Mostecky dokazali, ze

hydrogenizacia karbonylovych zlucenin prebieha cez

alkoholy, dehydrataciou alkoholov na nenasytene uhl'o-

vodiky a d'alsou hydrogenizaciou nenasytenych uhfovo-

dikov. Xieto vysledky maju vefky vyznam pre studium

zlozenia dechtov, ropy, olejov a pre pripravu vacsich

mnozstiev cistych uhlovodikov, ktore nadobudaju stale

vacsiu dolezitosf.

Dehydratacne vlastnosti sirnikovych katalyzatorov

neboli zn&me. Boli objavene prave pri studiu mecha-

nizmu hydrogenizacie kyslikatych zlucenin na simiko-

vych katalyzatoroch a v technologickej praxi bude

mozne icth pouzit na pripravu olefinov z technickych

alkoholov.

RAU. ROC. 1(9), CIS. 2-3 (1959)

Na podklade teoretickeho vyskumu hydrogenizacnych

vlastnosti sirnikovych katalyzatorov bola vypracovana

metoda na uspesnu rafinaciu vysokomolekulamych

uhlovodikov pri vyrobe vazelin, cerezinu, ozokeritu

a mineralnych olejov, co sa prakticky uplatni v kombi-

nate n. p. Slovnaft v Bratislave. lento rafinacny sposob

znizuje vel'anasobne rafinacne straty oproti doterajsim

sposobom, znizuje prevadzkove naklady a umoznuje

vyrabaf vazeliny a cereziny vybornej kvality.

£)alsia technicka aplikacia zakladneho vyznamu sir-

nikovych katalyzatorov sa uplatnila pri rafinacii selenu

vhodneho na elektrotechnicke ucely. Kym doterajsia

Prof. dr. inz. S. Landa

rafinacia sa skladala z viacerych operacii, spociva spo-

sob vypracovany prof. Landom a doc. Mosteckym na

premene selenu na selenovodik hydrogenizaciou selenu

za pritomnosti sirnikovych alebo selenidovych kataly-

zatorov, pricom sa odstrania necistoty, najma popoloviny,

arzen a telur. Operacia nie je spojena so stratami

a dovol’uje spracuvat aj technicke seleny s vysokym obsa-

hom teluru. Uvedenym postupom sa odstrani telur tak, ze

ho nemozno dokazaf ani polarograficky ani spektralne.

Pre cs. elektrotechnicky priemysel, ktory potrebuje stale

viacej cisteho selenu, ma tento sposob vel'ky vyznam.

Obom laureatom, s. prof. dr. inz. Landovi, svetozna-

memu objavitel'ovi adamantanu, a s. doc. Mosteckemu
menom pracovnikov cs. palivarskeho a ropneho prie-

myslu uprimne blahozelame.
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Novy smer Cs. vedecko-technickych spolocnosti

Inz. Michal MATAS,

riaditel' VO pre ropu a uhl'ovodikovS plyny v Bratislave

Prudky rozvoj cs. priemyslu vyzaduje pro-

porcionalny vzrast vedeckej a teehnickej zdat-

nosti vsetkych jeho pracovnikov bez ohl'adu

na doterajsie vzdelanie a bez ohl'adu na pro-

fesiu. Tato okolnost si vynucuje dokladnu

a ciel'avedomu pripravu kadrov v nasom prie-

mysle zo stranky politickej i odbornej. Zodpo-

vednost za tuto ulohu prebera, pocnuc r. 1959,

v ovel'a vacsej miere nez doteraz aj Cs. vedec-

ko-technicka spolocnosti. V minulych rokoch

boli Cs. vedecko-technicke spolocnosti, zriadene

uznesenim vlady CSR zo dha 16. 3. 1955, pri-

clenene k CsAV, resp. SAV. V tychto dhoch

sa dokoncila prestavba organizacie spolocnosti,

ktorej vyvrcholenim bolo vytvorenie jedinej

a celostatnej Cs. vedecko-technickej spoloc-

nosti, co bolo vyhlasene na ustavujucom sjazde

v Prahe.

Nova Cs. vedecko-technicka spolocnosti opus-

fa vyberovy charakter a stava sa masovou

organizaciou novatorov, zlepsovatel'ov, vyna-

lezcov, technikov a vedcov. Je organizovana

podia organizacnej struktury ROH, ktore ju

bude vsetkymi prostriedkami podporovat.

Zaciatkom tohto roku presla touto prestav-

bou aj Cs. VTS — sekcia pre vyuzitie paliv,

cinnost ktorej na Slovensku usmernovali pra-

covnici Vyskumneho ustavu pre ropu a uhl'o-

vodikove plyny za spoluprace so SVST, katedra

prof. Veseleho v Bratislave, a Slovnaft, n. p.

Jadro cinnosti tvorili konferencie a prednasky

o novych smeroch spracovania ropy ako za-

kladnej suroviny modernej organickej chemie.

Pri zakladani VTS pre vyuzitie paliv pred

troma rokmi sme si priali, aby nam nasi naf-

tari narobili vel'a starosti s ciernym zlatom

— s ropou. Toto nase prianie sa teraz stalo

skutocnosfou, najma vd'aka SSSR a jeho do-

davkam ropy. Tieto dodavky nam zaisfuju

nielen rozvoj nasho priemyslu paliv a mazadiel,

ale aj priemyselne rozvinutie ekonomicky vy-

hodnych ropno-chemickych syntez.

Novozalozene zavodne pobocky Cs. VTS tym

dostavaju bohatu a vd'acnu pracovnu napln,

a to tak pre vedeckych a technickych pracov-

nikov, ako aj pre novatorov, zlepsovatel'ov

a vynalezcov.

Zelali by sme si, aby sa na splnenie uloh,

vytycenych aj XI. sjazdom KSC, vsetci pracov-

nici este uzsie zomkli okolo novo organizovanej

Cs. VTS — sekcie pre vyuzitie paliv v prospech

celeho nasho hospodarstva.

Z cinnosti VTS

sekcio na vyuzitie paliv

Dna 9. aprila 1959 bolo v Prahe celostatne zhromazdenie

sekcie na vyuzitie paliv. Po vol’be pracovneho predsed-

nictva, volebnej a navrhovej komisie, udelil predsedajuci

s. prof. dr. Riedl slovo ved. tajomnikovi s. inz. Lencovi,

ktory o doterajsej cinnosti sekcie konstatoval o. i., ze

bohatej cinnosti domacej nezodpoveda aktivita v me-

dzinarodnych stykoch. Z d'alsej cinnosti upozornil na

planovanu diskusiu s nam. ministra SUP inz. Pelcom,

ktoru zorganizuje na zaklade navrhu Slovenskeho vy-

boru spolocnosti Ustredny vybor v Prahe. N£metom

diskusie bude „Najucelnejsie spracovanie ropy v CSR“.

Dalej pripomenul Slovenskou sekciou planovany kongres

o rope (s medzinarodnou ucasfou) v r. 1960 v Bratislave.

Sekcia ma 678 clenov, z toho 83 v Bratislave, 16

zavodnych pobociek, z toho 4 v Bratislave a 1 v Dubovej.

Hlavnym vodidlom pre d'alsiu cinnost je uzka spolu-

34

praca s ROH, najucelnejsie vyuzitie paliv, zemneho plynu

a chemicke zuzitkovanie ropy, rozsirenie clenskej za-

kladne, hlavne o novatorov a zlepsovatel'ov, zakladanie

d'alsich ZP a vychova kadrov vsetkych stupnov. Aj do

vyssich organizacnych utvarov budu sa priberat novd-

tori a zlepsovatelia. Po zprave hospodara a revizorov

uctov bola diskusia, z ktorej treba vyzdvihnut prejav

s. Svobodu z RVTS, ktory o. i. povedal, ze neddvne zni-

zenie cien je vysledkom prace robotnikov a aj novej

techniky. Je preto prvoradou ulohou VTS zavddzaf

v zavodoch nove techniky a nehfadat tazisko cinnosti

len v prednaskach a podobnych akciach.

Predsedajuci pod'akoval vsetkym za doterajsiu spolu-

pracu a po spomienke na zomreleho s. inz. Michela bola

volba do noveho ustredneho vyboru. V 32-clennom OV
su zo Slovenska sudruhovia inz. Matas, dr. Liebl a inz.

Gabmeyer. Predsedom noveho UV je s. prof. dr. Riedl,

vedeckym tajomnikom s. inz. Lenc, tajomnikom s. dr.

Liebl a hospodarom s. dr. Vcelak. Po schvaleni rezolucie

odoslanej RVTS predniesol s. inz. M. Rataj prednfisku

na temu „Problemy pokrytia potreby energii pri per-

spektivnom rozvoji hospodarstva v CSR“.

RAU. ROC. 1(9), CIS. 2-3 (1959)
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2a sm/ietskjfL’h skusemsti

ORGANIZACIA PREVADZKOVfCH (CESTN^CH) SKUSOK
MOTOROVfCH OLEJOV VO SSSR

Xeno LIEBL, VURUP, Bratislava

Ucelom prevadzkovych skusok (ktore sa

v CSR nazyvaju „cestne“) je:

1. porovnat novy olej s doteraz pouzivanym
standardom;

2. vysetrit moznost a ucelnost zavedenia
noveho oleja;

3. zistit pripadne zvlastnosti prevadzkovych
vlastnosti noveho oleja.

Prevadzkove skusky su a) kontrolovane
a b) nekontrolovane. Pri kontrolovanych skus-
kach pracuje motor podl'a presne stanoveneho
grafikonu a nepouziva sa na beznu prevadzku.
Za tym ucelom bezi skupina automobilov alebo
traktorov po urcity cas, pri zachovani obvyk-
lych prevadzkovych predpisov, ale podl'a vo-
pred urceneho programu, ktory sa prisne dodr-
zuje a kontroluje. Nevyhodou tychto skusok je

ich nakladnosf.

Nekontrolovahe prevddzkove skusky sa ko-
naju vo vel'kom automobilovom alebo trakto-
rovom parku v rozne vel'kej oblasti (STS,
vojensky utvar, rajon, republika). Urcity pocet
automobilov alebo traktorov sa kontroluje pri

beznej prevadzke. Nevyhodou tychto sktisok je

dlhe trvanie, t. j. 1,5 az 2 roky. Skratenie tohto
casu skresl'uje vysledky, a preto ich nemozno
odporucat.

Pred zacatim oboch druhov skusok sa stanovi
podrobny pracovny plan, obsahujuci technicke
podmienky pre skusany i standardny olej, typ

automobilu alebo traktora a metodiku skusania.
Pracovny plan obsahuje tieto kapitoly:

1. Predmet skusania: predmetom skusania je

najlepsia vzorka oleja aprobovand dlhodobymi
skuskami v stacionarnych modelovych moto-
roch. Vzorka oleja na skusanie sa doddva
s touto dokumentaciou:

.

a) technicke podmienky,

b) zaverecna zprava o skuskach v stacionar-
nych motoroch.

2. Priprava ku skuske:

a) pred zacatim skusky sa sprav! fyzikalno-
chemicky popis skusaneho oleja. Vzorka sa
odoberie z uskladnovacej nadrze a stanovia sa
vsetky parametre, ziadane technickymi pod-
mienkami;

b) prevadzkove skusky sa konaju najmenej
s dvoma novymi automobilovymi alebo trakto-

RAU. ROC. 1(9), CIS. 2-3 (1959)
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rovymi motormi tej istej znacky a seriovej
vyroby. Najmenej dva d'alsie motory (nove,
seriovej vyroby a tej istej znacky ako motory,
v ktorych sa skusa novy olej) bezia s doteraz
pouzivanym olejom. Nedovol'uje sa skusat su-
casne i palivo i mazaci olej;

c) pred montazou sa motor rozoberie, pre-
hliadne a mikrometruje sa vyrobcom m o-
t o r a. Mikrometruju sa: vlozky valcov, piesty,
piestne kruzky, piestne capy, puzdra piestov,
hlavy piestov, ojnicna hlava, kl'ukovy cap, vloz-
ky hlavnych a ojnicnych lozisk. Naposledy uve-
dene vlozky a piestne kruzky sa tiez vazia, pri-
com sa pri piestnych kruzkoch stanovuje i pruz-
nost. Vysledky mikrometraze sa zapisuju na
zvlastne karty. osobitne sa zaznamena vysledok
prehliadky a jednotlive suciastky odfotografu-
jeme;

d) zostavime motor, zregulujeme ho a zis-

time charakteristiku.

Prislusny rezim je v GOST 491-55.

3.

Vykoname skusky:

a) vymenime olej a motor znovu zabehneme,
ale uz so skusanym olejom podl'a technickych
podmienok prevadzky novych motorov, t. j.:

aa) 30—40 km 100 km rychlostou za hodinu
pri automobiloch a

bb) 50 hodin prevadzky traktora;

b) olej sa vymiena po 1500-1800 km alebo
po 60 hodinach prevadzky. Pri vymene oleja
sa prehliadnu a premyju olejove filtre na hrube
cistenie a elementy filtra na jemne cistenie;

c) pocas skusky sa odoberaju vzorky oleja,

pri ktorych sa stanovuje: kinematickd visko-
zita pri 50 a 100 °C; neutralizacne cislo, kar-
bonizacny zvysok, obsah popola, obsah mecha-
nickych necistot a vody;

d) po skuske sa motor prenesie do skusobne,
kde sa preskusa jeho regulacia a potom sa de-
montuje, mikrometruje a prehliadne;

e) pocas skusky sa presne zaznamendva:
aa) spotreba paliva a oleja, cas vymeny

a dolievania oleja;

bb) pocet ubehnutych kilometrov alebo pocet
prevadzkovych hodin;

cc) ucinnost filtrov;

dd) udaje kontrolnych meracich pristrojov
na automobile alebo traktore;

35
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ee) hydraulicke charakteristiky dyz;

ff) stav ciest, atmosfericke pomery, pod-

nebie, rovina alebo iny teren;

gg) vsetky zavady motora v priebehu skusky.

4. Zhodnotenie vysledkov skusky:

a) hodnotiace parametre su: opotrebenie

hlavnych suciastok motora; stav piestnych

kruzkov; mnozstvo usad na suciastkach; zne-

cistenie motorov vizualnym posudenim; zmeny
vykonnostnych a ekonomickych ukazovatel'ov

motora;

b) na zistenie uvedenych parametrov skusa-

neho i standardneho oleja sa motor rozoberie

a vizualne posudime mnozstvo Iakov, usadenin

a karbonu (tvrdost, farba, odstranitel'nost) na

piestoch, hlavach valcov, ventiloch, ojnici, za-

lomenom hriadeli a v kartere. O tejto pre-

hliadke sa zhotovi zapis dolozeny fotografiami;

c) karbon a usadeniny v oblasti piestov, pre-

fukovacich otvor&v (pri dvojtaktoch) a olejo-

vych filtroch sa zvazia s presnostou na 0,01 g.

Usadeniny na kazdej skupine suciastok sa ana-

lyzuju sposobom uvedenym v GOST 2862-47;

d) opotrebovane suciastky sa mikrometruju
a zvazia na zistenie vel'kosti oderu. Defektne

suciastky sa fotografuju, pricom sa vysetri,

do akej miery defekt sposobil novy olej;

e) porovnanim s vysledkami dosiahnutymi

pri skuske so standardnym olejom vyjadrime

prednosti noveho skusaneho oleja. Porovnavame
hlavne: rozsah opotrebenia motora, mnozstvo

usadenin, koroziu, starnutie, vykonnost a eko-

nomicke parametre motora. Z vysledkov sa

zostavi zaverecna zprava s prislusnym zaverom

a odporucanim.

5. Zaverecna zprava obsahuje:

a) uvod s podkladmi, na zaklade ktorych sa

vykonala prevadzkova skuska;

b) ucel skusky;

c) vysledky skusky s olejom novym a stan-

dardnym podl'a ukazovatel'ov uvedenych v pro-

grame skusky;

d) zpravu o prednostiach a zaporoch noveho

oleja;

e) zaver s konkretnym navrhom o moznos-

tiach pouzitia noveho oleja.

K zaverecnej zprave sa prikladaju vsetky do-

kumentacne materialy, pocinajuc zacatim skus-

ky (pracovny program), dokumentacia o stave

motora, o prevadzkovych podmienkach, zapisy

o vizualnych prehliadkach, mikrometrazne kar-

ty, zaznamy o defektoch, graficke materialy

a fotografie.

Ak su vysledky skusok kladne, zasle organi-

zacia, vykonavajuca skusky, zaverecnu zpravu

normalizacnej komisii pri rade ministrov SSSR

na prerokovanie a vydanie prislusnej statnej

normy (GOST).

Nova etapa naftoveho priemyslu

Priemysel ropy vstupuje do novej etapy vy-

voja. Nie je to len modernizacia a automatizacia

procesov, ale aj podstatny vzostup vyroby vy-

kurovacich olejov a surovin na d'alsie chemicke

spracovanie. V r. 1957 sa vytazilo vo svete 850

milionov ton ropy a za rok 1958 sa tazba ropy

priblizila 900 milionom tonam ropy, pricom sa

svetove rezervy ropy odhaduju na cca 36 mili-

ard ton. Men! sa charakter rafineri! mineral-

nych olejov, ktore sa stavaju zavodmi na spra-

covanie nafty cize zavodmi chemickymi. XL

Pokyny pre prispievatel’ov

Redakcia casopisu „ROPA a UHLIE“ prijima a uverej-

iiuje prispevky vsetkych druhov, t. j. povodne prace,

referaty, kriticke pripomienky, kratke zpravy, zpravy

o novej technike, informacie o celostatnych akciach,

zpravy o cinnosti VTS o vyuzivam paliv a pod., patriace

do tematickej naplne casopisu, pricom vitame najma

prace o aplikacii vyrobkov z ropy.

Vftanejsie su prispevky kratsie, pravda, vynimocne

uverejnime aj prispevky dlhsie, do rozsahu 12—15 strdn.

Prispevky treba pisat strojom s normalnym pismom

na bielom papieri formatu A 4 s kopiou, len po jednej

strane, strojom a obriadok. Na papieri treba ponechaf

dostatocne margo, a to hore a dolu po 3,5 cm a po oboch

stranach 3 cm. Na kazdy prispevok treba uviest! uplnu

adresu. Za povodnost a spravnost prispevku ruci pri-

36

spievater. Redakcia si vyhradzuje pravo skracovat!

a redakcne upravovat rukopisy za spoluprace s odbor-

nymi lektormi.

Tabul'ky vacsieho rozsahu treba napisat! na osobitny

list, na rube listu obycajnou ceruzou oznacit poradove

cislo, zodpovedajuce cislu uvedenemu v texte prispevku,

a meno prispievatel'a. Zo skratiek mozno pouzit iba

skratky vseobecne platne. Odvolavania sa na bibliografiu

treba cislovat postupne, ako tdu za sebou, a pisat takto:

a) pri casopisoch: meno autora, nazov prace, nazov

casopisu podia medzinarodnych skratiek, rocnik alebo

zvazok, cislo strany a v zatvorke kalendamy rok;

b) pri knihach: meno autora, nazov knihy, cislo strany,

miesto vydania, vydavatefstvo a rok vydania.

Obrazky, grafy a ostatny ilustracny material treba

dodat v reprodukovatelnom stave.

Redakcia
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Viskozitne teplotni chovani mineralnfch oleju zahustenych polyizobutenem a pqlymerriimi

estery kyseliny rmetakiylove 4
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AA'' -

i mol: vahy polymeru^alzejej definoyat linearnim

yztahem •
' •• ’ A - ^

lyinetakrylatu se jiz del§i dobu pouziva k zahusfo- s, procesem atermalnim a konecne yd;:!tretim pri-

vani ’ropnych 1 syntetickych mazacich oleju
,
a pade je

j
A H. < O ,

tedy rozpousteni je procesem

ku zlepSeni jejich viskozitnich indexu/ Vztahy ’ pxotermnim. .

°
•

s

j ^ ; U*- ^j', jA ;/ /
mezi. kvalitou polymeru a jeho koncentrad, i

|
ZmeJL’ volne energiepn roz^oust^n^rteijo zfedb-

mezi viskozitou aviskozitrum indexem vzniklych ^ je !^na;Huggins-Elorylid vztaliefe’(6):
'

.

roztoku V olejich, byly jiz studovany; iuchs a i> '

, {
» j/

Puckov (1)' seVsakomezili na empiricke zpraco- ‘ A;a F = kT[N1lnv1 + ’ (1)
van! ziskanych vysledku a jini autori(2) se pod- * 1 -- :|a‘ /UtaV'AA'
statou zahusfovaciho mechanizmu nezabyvali. E. Index 1 se vztahuje^k rozpo;ustedlu,| index 2 k pb-

Koch (3). se prvni/ pokusil yylozit ucinek poly- lymeru,
lNl9 N2

-= poSet^mdltij/^iji^ff^objemovy •

meru v olejich z vlastnosti makromolekul a pou- zlomek :*ozpoustedla, prip
.
polymeru; yelicina p.—

*

kazah na uzitecnost nekterych matematickych zvana interakenf faktor, je ^pploempirickeho., cha-

'fprmiilaci, bezne pouzivanych y makromolekularni rakteruja vystihuje interakei. polymer' ^Jrozpous-
cKemii' a lepe vystihujicich u6innost zahu§tovacu

v
tedlo y nejblizsim okoli:makromolekuly

:j

Intera^cni

nbz prisluSne hodnoty viskozitnich indexu. / faktor je furikei rozpousteciho tppla, konceiitrace

; Ve s/ pr'ad jsme dokazali,; ze iiejen
,

jedndtlive
vaky polymeru adze iej defin|y/ linearnim

• matematiclce, formiilace, ale cela teorie makromo- .‘
vz a em

.
,

^ / j
? • //; jvfyY| ‘// v

-

;

lekul y roztocich, jak byla vypracovana, Huggin- ^ == p -)-
;

fjf .
. (2)

seim,- Florym, Eoxem (4).a jinymi (5), je pouzitelna / .
, { t \ T l

//;?h;pKv .

pro Toztoky polymeru v olejich a muze vysvetlit
’

' *

‘

. , / J vii w '; /| 0 I'L • t
jejich viskozitne teplotnl chovani v celem pouzi-

kdef ^
konstanta rovna pnbhzne.0,?!j ?I.je abso-

yanbrn^ rozsahu teplot a koncentraci. IVIineraliii yhdni teplota, \ y l[k

oleje jsou vsakpomerne bohatou smesi chemickych a =
|

y
-

' (3)

individui a; jsou tedy hure definovany nez cista 1

, , ! , ,
- , , , . , J v .: ;i Vi'} /' r,

rozpoustedlaj takze radu techmcky vyznamnych
klJnfc^ ^ ^ H> 0vHPakto4$ pbhybuje

parametru ;sousfavy^ oleppolymer jsme pocetne
!y mJ,& od q do 0,5. pfi icemz ^ s^temu, kde

nemohli stanovit. I tak ie vsak rozsah platnosti •.

,
' y* ; , , , ..v / ' >

'

’
;

'

V>J ,\ . , -

. v . t / , , s-i v i a = 0,5 nedochazi pz k:miseni;polymeru s roz-
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! k A ,

'

' viv, ,v. r V- i , ; y *; i f A, / poustedlem. To znamena/ze dosahne-lrijujhodnoty
vedet uemnost a chovani iu tech polvmeru, ktore t'i- V k i i a • /v.’ r

. ,V; V V v i " /V 0,5. dochazi v roztoku k odrmsem, yylouceni poly-
v oleuch dosud pouzity nebyly, coz by mohlo ,L

s
-il' v, i i

,

i iv A ^

v .- v
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J meruja pevny polymer se ve styku s rozpoustedlem
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:
’ a = f(A\H) (3)

, ^ ! f.f' l/i .{ •

nkbyva , zapornych hodnot! prf zapornem A
kladnych, je-li A H . > O', i Faktor:. p se pqhybuje

v mezich od 0 do 0,5, pfi icemz u|‘systeniu, kde
' jx = 0,5

(

nedochazi jiz k :miseni /polymeru s- roz-

poustedlem. To znamena,fze dosahneylkjfxjhodnoty

0,5, dochazi v roztoku k odmisehi, yylouceni poly-

merujapevny polymer se ve styku s rozppustedlem

nerozpousti; ’.
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V druhem pripade, pri atermalnim rozpousteni,

. j
e ^-

= 0, teplota nema vliv na interakcni faktor,

ktery je v tomto pripade konstantou

M- = P .

Pri exotermnim rozpousteni je podil
^

zaporny,

takze interakcni faktor (x je trvale mensi, tedy

lep§i nez 0,3. Pri zvysovani teploty se hodnota

zmensuje, tim se zmensuje i diference, o niz je fx

mensi nez (3 a interakcni faktor se zvy§ovanim
teploty zhorsuje az k hodnote (3. To znamena, ze

v takovem systemu nemuze pouhou zmenou tep-

loty dosahnout interakcni faktor hodnoty 0,5

a polymer se nemuze ochlazenim vyloucit z roz-

toku.

Prime stanoveni interakcniho faktoru z ozmo-
tickych mereni nebo z mereni botnacich rovnovah
nelze v mineralnich olejich provesti pro jejich

chemickou nejednotnost. Z viskozimetrickych m£-
reni, provadenych pri ruznych teplotach, mozno
vsak odvodit kvalitativni zmeny p, s teplotou
a mozno tedy urcit, do ktereho ze tri typu studo-
vany system polymer-olej patri. Viskozita roztoku
obsahujiciho polymer je dana teplotou, koncentraci
polymeru, jeho molekulovou vahou a stupn&m
interakce polymer-rozpoustedlo a samozrejme take
viskozitou cist^ho rozpoustedla. Rozpoustime-li
tedy stejny polymer v ruznych rozpoustedlech,
pak vyraz

— — = W« = f(c > !-<) » (4)
c y\0

(kde y]r = viskozita roztoku, yj0 = viskozita roz-

pou§tedla, c — koncentrace polymeru),
.

je pouze
funkci teto interakce a koncentrace. Abychom
separovali vliv interakce extrapolujeme hodnotu
risp/c na nulovou koncentraci:

lim y)gplc — fo] (5)
c —> 0

a

Wc = M + &'M 2
• o . (6)

Velicina [yj] se nazyva vnitrni viskozitou a jeji

velikost zavisi pri stejne mol. vaze predevsim
na interakci rozpoustedlo-polymer, (k' je extra

-

polacni konstanta); cim je [yj] vyssi, tim lepsi je

interakce. V tabulce c. 1 jsou uvedeny hodnoty
vnitrnich viskozit polyizobutenu v nekolika roz-

poustedlech. Nejlepsim z uvedenych rozpoustedel
se jevi cyklohexan.

Zmena [yj] nekolika frakci 'polyizobutenu v ruznych

rozpoustedlech pri 25 °C
,

Tabulka 6. 1

Mol. v&ha
W

1

cyklo-

hexan7 CC14
8

diizo-

buten7 w
3 150 000 8,40 6,53 1,90

2 890 000 7,90 6,17 — 1,77

1 500 000 5,15 4,00 3,26 1,28

540 000 2,48 2,03 1,68 0,80
48 200 0,47 0,45 0,36 0,24

38

Poradi vnitrnich viskozit nezavisi na skutecnych

viskozitach roztoku (Yjr ). Zlep&i-li se na priklad

zahratim roztoku interakce polymer—rozpousted-

lo, pak
[y)J roste, i kdyz pozorovana viskozita roz-

toku poklesne.

Pro kvalitativni rozpoznani, jakym smerem
se meni interakce pri zvysovani teploty, neni

nutne mSfit vnitrni viskozitu. PostaCi porovnat

vyrazy y)sp/c pri ruznych teplotach. E. Koch (3)

zavedl porovnani pri 210 °F a 100 °F a definoval

hodnotu Q vyrazem

(Wg) _ Q
(Wc) 100 °F

' 1

Je-li Q > 1 ,
dochazi pri vyssi teplote ke zlepsene

interakci a rozpousteni je dejem endotermnim

(A H >0), je-li Q ~ 1 je proces atermalni

( A H = 0) a je-li Q < 1 je rozpousteni exotermnim
procesem ( A H < 0).

Stanoveni hodnoty Q pro roztoky polyizobu-

tenu a polyalkylmetakrylatu v nekolika ruznych

olejich nam dovolilo odlisit chovarii obou polymeru

a vysvetlit je na zaklade odlisnosti procesu, jimiz

oba polymery prechazeji do roztoku.

Experimentalni Sast

Mereni byla provadena ve ctyrech zakladnich

olejich, jejichz charakteristika je udana v tabulce

6 . 2 .

Nektere vlastnosti zakladnich oleju pouzitych

pri studiu vlivu viskozitnich pfisad

Tabulka 6. 2

Olej vlOO^F v210"F V. I.
B. T.
CC

sp.

obj.

100°F

sp.

obj.

210°F

transformd-

torovy 14,45 2,94 38 -48 1,1310 1,1832

loziskoVy

109 14,30 3,10 74 - 3 1,1506 1,2048

prevodovy
K 534 S 82,00 8,50 77 -10 1,1291 1,1772

autoolej A 115,00 10,73 81 -28 1,1344 1,1837

V tgchto olejich byly sledovany 4 typy polyizo-

butenu o ruzn6 molekulove vaze a ctyfi typy

ruznych akryloidu.

Polyizobuteny:

Mol. vahy jsou udany die Floryho (7).

M. v.

PIB 6700 viskozitni kapalina, dovezeno

z Rakouska.

PIB 40 000 lepiva, kaucukovita hmota — vlastni

vyroba.

PIB 77 000 lepivd kaucukovita hmota — zdpado-

nSmecky vyrobek, oznaceny B-15.

PIB 132 000 lepivd kaucukovitA hmota — zdpado-

nSmecky vyrobek, oznaceny B-30.
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Akryloidy:

Viscoplex SV-3 viskozni kapalina medovite konzistence,

zdpadonSmecky vyrobek, charakter

alkylu neni zrnAm.

PMA C7 -C9
lepivA polotekutA hmota, pripravenA
esterifikaci metakrylovA kyseliny smAsi

primArnich alkoholu C7 az C9
ziskanych

oxydaci parafinu.

PMA C„-C„ lepivA polotekutA hmota, pripravenA

esterifikaci metakrylove kyseliny smAsi

primArnich alkoholu C14— C19 ziskanych

oxydaci parafinu.

PCMA viskozni kapalina pripravenA preesteri-

fikaci metylmetakrylAtu cetylalkoho-

lem. Vzorek je madarsky vyrobek do

-

dAvany pod obchodnim nAzvem Vindex
NK.

Molekulove vahy polymetakrylatu nebyly znar

my, protoze konstanty potrebne pro vyhodnoceni
viskozimetrickych stanoveni u vys&ich esteru jsou

znamy jen do hexylesteru

.

Roztoky polymeru v olejich byly pripravovany

fed^nim zakladnich roztoku o kone. 10 % vaho-

vych, ktere byly pripraveny rozpoustenim pri

80 °C. Koncentrace jsou vyjadrovany bud’ ve va-

hovych procentech (100 % = vaha roztoku) nebo
v g polymeru na 100 ml oleje. Takto vyjadrene

koncentrace jsme pouzili pri vypoctu Q a v ostat-

nich vypoctech, 8imz se dopoustime male chyby
zanedbanim objemovych zmen pri rozpousteni.

Tato chyba relativne nejvice zatezuje 7 a 10%-ni
roztoky, nemuze ovsem ovlivnit platnost nasich

zaveru.

Viskozitni mereni pri 100 °F a 210 °F byla pro- .

vad£na v Ubbelohdeove viskozimetru v lazni

termostatovane s presnosti ± 0,01 °C pri teplote

37,78 °C, a ± 0,05 °C pri teplote 98,89 °C. Mereni

pri niz§ich teplotach byla provadena v Hoepple-

rove reoviskozimetru.

Rozsah platnosti svych vyvodu jsme podrobn6
ov^rovali jen u dvojice autoolej A + polyizobuten,

av§ak totoznost zavislosti Q na koncentraci

ve vsech Styrech olejich a u vsech ctyr pouzitych

polyizobutenu nas opravnuje predpokladat i v ji-

nych olejich analogicky prubeh sledovanych za-

vislosti, zvlaste kdyz plati i pro chemicky zcela

rozdilna rozpoustedla.

Vysledky a diskuse

Stanovenim hodnoty Q u studovanych poly-

alkylmetakrylatu a polyizobutenu s ruznou mol.

vahou, jsme mohli dokazat, ze zakladni rozdil mezi

obema polymery spociva v tom, ze akryloidy maji

Q > 1 a polyizobuteny Q < 1 ,
ve vsech olejich

uvedenych v tabulce c. 2. To znamena, 2e akry-

loidy se rozpoust6ji endotermnS a jejich interakce

s olejem se zahratim zlepsuje, kdezto polyizobuteny

se v olejich rozpousteji exotermne a jejich interakce

s rozpou£tedlem se zahtatim zhorsuje.

V hrubem priblizeni pripomina makromolekula
v roztoku vice nebo mene rozvinute klubko.
V dobrych rozpoustSdlech s vysokou interakci

je rozvinuta lepe a dava viskoznej§i roztok nez
ve spatnych. Pri zahrivani roztoku akryloidu
v mineralnich olejich dochazi tedy k rozvijeni

HAV, PQC, 1(9), CI§. ?—.3 (1959)

puvodne znacne smotanych makromolekul a pri-

rustek viskozity takto vyvolany zmensuje pokles

viskozity zpusobeny vzrustem teploty, coz se pro-

jevi zplostenim viskozitne teplotni krivky. Makro-
molekuly polyizobutenu jsou vsak jiz za normal-
nich teplot v olejich silne rozvinuty, s rostouci

teplotou se jejich interakce s olejem zhorsuje

a vnitrni viskozita klesa. Zvysuje tedy pridavek
polyizobutenu jenom viskozitu oleje, viskozitne

teplotni krivku vsak nezplostuje, jak je videt

na obr. c. 1 i na obr. c. 2. Obrazek <5. 2 zaroven
ukazuje, jak’ se zvysuje zahustovaci schopnost

polyizobutenu se stoupajici mol. vahou.

n i i i

200 250 300 350

Obr. 1. Zavislost log (cP) prevodoveho oleje K-534-S
na teplote. Krivka (1) bez prlsady, krivka (2) s 5 %
Viscopiexu SV-3 a krivtka (3) se 7 % polyizobutenu.

(Mol. vaha 40 000.)

Mirou rozvinuti makromolekuly nebo zlep^eni
interak(?e s olejem je prave hodnota Q, definovana
rovnici (7). Tato velicina, jak uz bylo receno, nam
nahrazuje zmeny vnitrni viskozity s teplotou,

na rozdil od [yj] vsak muze zaviset jeste na kon-
centraci.. Zakonitosti, o nichz jsme hovorili v teore-

ticke casti, byly odvozeny sice pro polymery
o nekonecne molekulove vaze, plati v§ak velmi
dobre i pro realne polymery o mol. vaze vy§§i nez
10 000. Se snizovanim mol. vahy se zlep§uje roz-

pustnost, to znamena polymetakrylaty velmi nizk6

mol. vahy se blizi polyizobutenu a mohou nabyt
hodnoty Q mens! nez 1. Takove polymery pak
nemaji ucinku na snizeni bodu tuhnuti jak bud§
ukazano v dalsim sdeleni.
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U polyizobutenu, pro nejz je olej exotermnim
rozpoustedlem nema mol. vaha vliv na hodnotu Q.

S rostouci koncentraci Q linearne klesa jak ukazuje
obr. c. 3.

Obr. 2. Zavislost log Vj (cP) transformatoroveho oleje na
teplote za pridavku polyizobutenu o ruzne mol. vaze. Krivky
2—4 1 % roztoky ’polymeru o -mol. vaze 40 000, 76 000,

132 000, krivky 5—7 7 % roztoky techze polymer 1!. Krivka
c. 1 je cisty zakladni olej.

Krivky, ziskane pro vsechny ctyfi zakladni oleje

jsou totozne a extrapolaci davaji hodnoty Q pro
nulovou koncentraci polyizobutenu B = 0,955
a maji stejne smernice A ~ 0,0235. Plati tedy
pro hodnotu Q u polyizobutenu libovolne mol.
v&hy v libovolnem parafinickem oleji vztah:

Q = B— Ac, (8)

kde c = koncentrace ve vah. % polymeru. Jak Ize

snadno dokdzat
, dovoluje tento vztah vypocet visko-

zitniho indexu aditivovaneho oleje pri libovolne kon-
centraci polyizobutenu v oleji

,
zndme-li viskozitu

zakladniho oleje pri 100 °F a 210 °F, jeho hustotu

pri techto teplotach a viskozitu aditivovaneho oleje

pri jedne z techto' teplot.

Q = B — Ac
(Wc) 210 °F

(Wc) 100 °F
‘ (9)

Pro viskozitu roztoku pri 210 °F a koncentraci c

plati pak:

y\c 210 °F = yjo 210 °P

^1 + Y]SP 100 °F
7)210 °F//i]Q0 °F \

J—Ac )
cSt, (10)

kde ^210 °F = hledana viskozita aditivovaneho

oleje pri 210 °F a koncentraci polyizobutenu c,

t)o 210 °F — viskozita zakladniho oleje pri 210 °F,

r\sp 100 °F = specificka viskozita aditivovaneho

oleje pri 100 °F, *210 °F/a 100 °F = pomer spec,

vah zakladniho oleje pri 210 °F a 100 °F, ia5 =
= konstanty z rovnice (8).

Obr. 3. Zavislost Q na koncentraci ve 4 zakladnich olejich

za pridavku polyizobutenu mol. vahy 40 000 (A), 77 000

(O) a 132 000 ( + ). 1. Autoolej A, 2. trafoolej, 3. loziskovy

olej 109, 4. prevodovy olej K-534-S.

Zahustovaci schopnost polymeru zavisi, jak uz

bylo receno, na jeho koncentraci a molekulove

vaze. Fuchs a Puckov (1) dokazali, ze obe zavis-

losti jsou exponencialni. Kase vysledky dokazuji,

ze tato exponencialni zavislost je dusledkem plat-

nosti Floryho teorie a jeho vztahu mezi vnitrni

viskozitou [tj] a mol. vahou polymeru:

[r,] = KMy, (11)

kde K je konstanta zavisla na teplote a povaze

rozpoustedla a exponent y nabyvajici hodnot mezi

0,5 az 1, souvisi s rozvinutim makromolekuly

v roztoku. Vysledky viskozitnich mereni pri 210 °F

v autooleji A pri pouziti ctyr vzorku polyizobutenu

o ruzne mol. vaze jsou uvedeny na obr. c. 4, ktery

ukazuje, ze prirustek viskozity s koncentraci je tim

vetsi, cim yyssi polymer se pouzije k zahusteni.

40 HAU, RQC. 1(9), CIS. 2-3 (1959)

Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/18 : CIA-RDP80T00246A053000350001-4



Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/18 : CIA-RDP80T00246A053000350001-4

Vysledky zachycene na obr. c. 4 mozno vynest
do grafu jako zavislost viskozity na mol. vaze
polymeru pri jeho ruzne vahove koncentraci
v oleji. Interpolaci v takovem diagram!! jsme pak

77 000, 4 mol. vaha 132 000.

ziskali s vyhovujici presnosti viskozitni udaje
pro ruzne molekulove vahy v rozmezi 20 000

—

132 000, coz nam dovoluje formulovat viskozitu
roztoku polyizobutenu v oleji jako funkci kon-
centrace i .mol. vahy. Zavislost log risplc na kon-
centraci je linearni, jak ukazuje obr. c. 5.

kde D == log [yj] . Veliciny G a D jsou linearni

funkci logaritmu mol. vahy polymeru, jak ukazuji
obrazky c. 6 a 7. To znamena, ze pro smernici C
plati empiricky linearni vztah

G = a . log M + p (13)

a pro smernici D obdobny vyraz, ktery je vlastne
logaritmovanou Floryho rovnici (11). Dosazenim
tSchto vyrazu za G a D do rovnice (12) a odloga-
ritmovamm dostavame vyraz:

= K[ K\Mac + (14)

kde c je koncentrace v g na 100 ml oleje, M = mol.
vaha polyizobutenu a K[, Kv a, y j

sou konstanty,
jejichz vyznam bude jeste objasnen. Pfi nulov6
koncentraci prechazi vyr&z. (14) v rovnici Floryho

(
11 ):

lim Ki K{Mac + Y = K[ M

V

= fo]. (15)
c -> 0

Exponent y je tedy totozny s exponentem v rov-
nici (11) a charakterizuje rozvinuti makromole-
kuly. Pro polyizobuten v dobrych rozpoustedlech

y =z 0,64 ,
v autooleji A nalezeno y = 0,646 .

K[ je rovnez totozna s Floryho konstantou K
v rovnici (11); experimentalne nalezeno K[ =
= 2,902 .

10~"3
. Jeji velikost zavisi na rozpoustedle

i polymeru a na teplote.

Analogicke zavislosti plati i pri 100 °F a tak6
v ostatnich zakladnich olejich (viz tab. 2), takze
vyraz (9) pro Q lze psat ve tvaru:

K[ KjlM^ + Yi

K'2 K?M«z
c* + Y*

(16)

Obr. 5. Zavislost log /W5P /c na koncentraci pro polyizobuteny o rtizne mol. vaze.

Mol vahy udany v grafu.

Plati tedy pro tuto zavislost empiricky vztah: kde indexy 1 se yztahuji k teplote 210 °F a inde-

• i log risplc = C .. c + D
, (12) xy 2 k teplote 100 °F. Protoze Q neni funkci mol.

RAU. ROC. 1(9), CIS. 2- 3 (1959)
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vahy, jak jsme dokazali (viz obr. 3), je

jjf
aici + Yi — M a2c2 + Y2 (17)

a odtud
i Ci oc2

oc^c^ —— ot2c2 >
neoo * — “ •

C2 <*!

(18)

Experimentalne nalezeno — — 0,958; — — 0,968;
c2 ax

a1? a2 jsou tedy umerny specifickym objemum
roztoku pri 100 °F a 210 °F; maly rozdil mezi

obema pomery je pusoben krome experimentalni

chyby i tim, ze jsme k vypoctu bralj objem cis-

teho rozpoustedla misto objemu roztoku, Kon-
stantaKly

charakterizujici vliv koneentrace na spe-

cifickou viskozitu, je silneji zavisla na teplote

nez K[ a vedle toho zavisi na kvalite oleje i poly-

meru. Nalezeno K1 = 2,830 . 10—

2

(210 °F); K2
—

= 3,672 .
10~2 (100 °F) pro autoolej A.

Jak uz bylo receno, je rozdil mezi chovanim
polyizobutenu a akryloidu v olejich dan jejich

rozpoustecim teplem, ktere je zaporne u polyizo-

butenu a kladne u akryloidu pouzitelne molekulove

vahy. Pro takove polymetakrylaty je olej „spat-

nym“ rozpoustedlem, ve kterem makromolekuly

zustavaji za normalni teploty znacne smotany,

takze malo ovlivnuji vzrust viskozity. Pri zvyso-

vani teploty dochazi k jejich postupnemu rozvi-

jeni, takze roste specificka viskozita a dochazi

k zplosteni viskozitne-teplotni krivky. VeliSina Q
pak charakterizuje, o kolik se makromolekula roz-

vinula pri zahrati ze 100 °F na 210 °F. Vysledky
namerene u nekolika typu akryloidu jsou uvedeny
v tabulce c. 3.

Hodnoty Q akryloidu pH koncentraci 0,3 % vah.

v zdkladnich olejich.
Tabulka 6. 3

Akryloid • trafoolej
lo^iskovy

109

prevo-
dovy autoolej

K-534-S

Viscoplex SV-3 1,19 1,21 1,27 1,37

PMA C7 -C, 1,10 1,06 1,09 1,17

pma C14—

c

1# 1,07 1,07 1,20 1,12

PCMA 1,04 1,09 1,16 1,18

Nejsilnejsi splosteni viskozitne-teplotni krivky

tedy vyvola Viscoplex SV-3 v autooleji A a nej-

mensi polycetylmetakrylat v transformatorov^m

oleji. Vzhledem k neupln&nu rozvinuti makromo-
lekul bude zahustovaci schopnost polymetakrylatu

v olejich nizsi nez polyizobutenu pri srovnateln^

molekulov6 vaze a nizkych teplotach, pfi zvySo-

vani teploty se ji bude blizit.

Autori dekuji s. Ing. Mencikovi z VlJMCH Brno

za pripominky a cenne diskuse.

Souhrn

Bylo prokazano, ze mechanismus, kterym poly-

izobuten a akryloidy ovlivnuji viskozitne-teplotni

chovani mineralnich oleju je ruzny. Pro polyizo-

buten jsou ropne oleje ,,dobrym‘
c rozpou§t£dlem

a jeho ucinek je jenom zahustovaci. Akryloidy

vsak pusobi skute6ne zplosteni viskozitne-teplotni

krivky. Rozdily v chovani obou polymeru jsou

vysvetleny na zaklade soucasnych predstav o mak-
romolekulach v roztocich a na zaklade jejich

rozdiln4ho fyzikahie-chemickeho chovani.
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BbWOm

Ehjio ycTaHOBneHO, *ito MexaHH3M, npn noMomH koto-

poro nojiHH3o6yTeH h aKpmiOHflbi bjihhiot Ha bh 3Koctho-

TeMnepaTypHoe noBefleHHe MHHepajitHLix Maceji - pa3HbiH.

nojiHH3o6yTeHa HBjiaioTCfl He^TflHLie Macjia »xopo-

mnM« pacTBOpHTejieM h ero 3HaHeHiie tojibko 3arymaK)me3 «

Akphjioh^m cnocodcTByiOT HacToamee cnaiomeHHe BH3-
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KocTHo-TeMnepaTypHon KpuBon. Pa3Hnn;a. b nOBe^eHna

o6enx nojiHMepOB o6i>flcHfleTcfl coBpeMeHHLiMH npeACTa.B-

jieHiifiMH o MaKpoMOJieKyjiax b pacTBopax h Ha ocHOBe

HX pa3JIH^HOrO $H3HKO-XHMHlieCKOrO HOBeAeHHH.

Summary

It has been demonstrated that the mechanism with

which polyisobutene and akryloids influence the vis-

cosity-temperature behaviour or mineral oils, varies. For

polyisobutene, lubricating oils represent a „godd“

dissolver and it acts only as a thickener. Akryloids

however cause a real flattening out of the viscosity

-

temperature curve. The differences in behaviour of both

polymers are explained on the ground of present know-

ledge concerning macromolecules in solutions, and on

ground of their differing physicochemical behaviour.

omezeni sirovodTkov£ koroze hydrogenizacniho zarizeni
ALKALIEMI

Zdenek BALAS a Oldrich SVAJGL, Stalinovy zavody, Zaluzi v Krusnych horich

Autori hledali moznost, jak zamezit zvysene
korozivm ucinky, ktere nastavaji pri vysoko-
tlake hydrogenizaci sirnych ropnych zbytkii

v kapalne fazi. Experimentalne vyzkouseli vliv

ruznych alkalii na obsah sirovodiku v hydro-
genizacnim plynu a soucasne resili problem
mozne dezaktivace katalyzatoru tuhymi alka-

liemi. Z vysledkii vyplynulo*, ze tuhe alkalie,

zvlaste CaO, tvori pri hydrogenizaci kulicky

(t. zv. ,,kaviar“), ktere jsou v podstate sirniky

alkalii. Soucasne se pridavkem alkalie ovlivnuje

ucinnost cirkulujiciho katalyzatoru. Nejvhod-
nejsi zpusob ke snizeni obsahu H2S jest proto

cpavek, ktery nema zadne nepriznive vlastnosti

a odstrani znacne mnozstvi H2 S a sirnych slou-

cenin.

Rozbor problemu

Vsechny dehtove a ropne suroviny, ktere se

zpracuji vysokotla'kou hydrogenizaci na kapalne
produkty, obsahuji urcita mnozstvi sirnych
organickych sloucenin. Vazby C— S v techto

slouceninach jsou za podminek tlakove hydro-
genizace snadno stepitelne, pri cemz se tvori

prevazne sirovodik a uhlovodik. Toto stepeni

jest urychleno pritomnosti jak kyselych tak
zasaditych katalyzatoru. Pri klasickem zpusobu
hydrogenizace ve dvou fazich se cast siry ze

suroviny step! v kapalne fazi a zbytek v plynne
fazi na pevne ulozenem rafinacnim katalyza-
toru. Obsah sirovodiku v hydrogenizacnim ply-

nu, ktery cirkuluje v obou fazich, jest primo

umerny obsahu siry v surovinach a v tabulce

c. 1 jest tato zavislost zachycena na prikladech,

kdy v provoznim zarizeni jsou zpracovany jen

hnedouhelne dehty s nizkym obsahem siry nebo

tyto dehty paralelne se sirnymi ropami.

Zvyseny obsah sirovodiku v hydrogenizacnim
plynu se projevil zvetsenou korozi hydrogeni-

zacni aparatury.

Prakticky nejvetsi potize zpusobene korozi

se projevuji v jednotkach kapalne faze hydro-
genizace. Tam se stepi vetsi cast sirnych slou-

RAU. ROC. 1(9), CIS. 2-3 (1959)

Zavislost obsahu H2S v hydrogenizacnim
plynu na obsahu siry v surovine

Tabulka c. 1

zpracovani

surovina

obsah siry

% vah.

obsah H
2
S

v g/Nm3
plyn**)

hnedouhelny

dehet 0,5 0,7 -0,9

ropa+ hnedo-

uhelny dehet 1,25*) 2,0-4,0

*) pri pomeru zpracovdvanych dehtii a rop 1:1.

**) na tlaikove strane hydrogenizacniho plynoveho

okruhu

cenin ze suroviny na sirovodik, aparatura jest

pomerne slozita a pochod probiha pri nejvyssi

teplote (az 490°). Obsah sirovodiku ve vystup-

nim plynu z hydrogenizacni komory, kde se

zpracovava sirou bohaty ropny destilacni zby-

tek, dostupuje az na 10 g/Nm3
. Nejvyssi koroze

nastava na mistech, kudy prochazi horky hyd-
rogenizacni plyn. Zvlaste jsou citliva ta mista

v aparaLturach, kde nastava zmena smeru prou-

deni a zmena charakteru proudeni. Zvysenou
sirovodikovou korozi pri zpracovani rop po-

klesne zivotnost nekterych casti hydrogenizac-

niho zarizeni az na tretinu doby, jez byla dosa-

zena pri zpracovani dehtu.

Zivotnost hydrogenizacniho zarizeni jest pak
jiz nedostatecna a hrozi preruseni pracovnich

cyklu a. ekonomicke ztraty. Tyto zjistene sku-
tecnosti jsou ve shode s literarnimi udaji, ktere

pojednavaji o korozi sirovodikem za pritom-
nosti vodiku (1,2). Sirovodik zabranuje tvorbe

molekul vodiku a v dutinkach kovu kam difun-

doval vodik vznikaji tlaky a trhliny (3). Jako
ochrana proti korozi se uvadi: pouzivani slitin

s vysokym obsahem chromu, pozinkovdni nebo
pohlinikovani aparatury a take odstranovani

sirovodiku z hydrogenizacniho plynu (4), Pro
vysokotlakou hydrogenizaci jest nevhodnejsi

posledni z uvedenych postupu, ktery proverily
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nase experimentalni prace. Bylo treba zjistit, do

jake miry ovlivni pridavek alkalii obsah sirovo-

diku a dale jak se zmeni aktivita katalyzatoru

vlivem ruznych alkalii. Krome toho byla treba

posoudit take vliv na redeni katalyzatoru pri

nezmenene cirkulaci. Studie toho druhu nebylo

mozno odvodit z literarnich poznatkd.

Experimentalni cast

Pokusne latky a aparatura

Jako sirna surovina byl pouzit atmosfericky

destilacni zbytek z muchanovske ropy vrouci

nad 360 °C. Nejdtilezitejsi analyticke hodnoty
nutne k posouzeni jsou uvedeny v tabulce c. 2.

Analyticke hodnoty ropneho atmosferickeho

zbytku.
Tabulka c. 2.

hustota (20 °C) . 0,960

zacatek destilace °C 208

do 320 °C % obj. 1

do 360 °C obj. 8

asfaltdny*)® % vah. 1,86

popel % vah. 0,56

nerozpustne latky v benzenu % vdh. 0,25

sira % vdh. 1,85

*) asfalteny byly stanoveny upravenou extrakcni

metodou (5).

Zkousene alkalicke slouceniny byly' vybrany
s ohledem na moznost provozniho pouziti.

Vsechny slouceniny (NaOH, Na2C03t CaO, NH3 )

byly chemicky ciste latky.

Jako katalyzator byl pouzit k nekterym po-

kusum cerstvy kontakt 10927 (5 % Fe/OH/2 na
aktivmm polokoksu). Pro srovnam s provoz-

mmi podminkami byla zkousena take smes cer-

stveho katalyzatoru a tuhych latek, izolovanych

z hydrogenizacniho ropneho kalu extrakci smesi
benzenu s metanolem (3:1 obj.). Smisemm tech-

to tuhych latek z kalu s cerstvym katalyzato-

rem 10927 v pomeru 1:9 vahove, se ziska kata-

lyzator, ktery odpovida svou aktivitou provoz-

nlmu cirkulujicimu katalyzatoru.

Hydrogenizacnt pokusy byly konany v rotac

-

ram autoklavu za podminek,
jez se blizi pro-

Yoznim podnunkam:

surovma

katalyzator

plyn

studeny tlak

reakcni tlak

reakcni teplota

reakcni cas

ropny destilacni zibytek,

5 % vah. pocitano na surovinu;

prach pod 100 DIN,

smes vodiku a dusiku s parcidlnim

tlakem vodiku 0,75, celkem 6,5 % v&h.

vodiku pocitano na surovinu,

127 at pri 20 °C,

320 at,

465 °C,

30 min.

Hodnoceni hydrogenizacmch pokusu

Pri bilancnim zhodnoceni pokusu se vypocita

tvorba koksu z prirustku nerozpustnych latek

v benzenu pri pokusu, zplynenl se urci z uhlo-

vodikovych plynu, vzniklych pri reakci. Analy-

ticky se sleduji dva nejdulezitejsi ukazatele

nutne k zhodnoceni hydrogenizace v kapalne

fazi; novotvorba podild vroucich do 320° a od-
bourani asfaltenu.

Vysledky

Vliv prtdavku ruznych alkalii na hydrogenizaci

ropneho zbytku

Pri volbe mnozstvi pridane alkalie se vycha-
zetlo z uvahy, ze jest treba alkalii snizit obsah
H2S v hydrogenizacnim plynu z cca 7,0 g/Nm3

u ropy na hodnotu asi 3—4 g/Nm3 dosahovanou
u dehtu. Znamenalo to pridat mnozstvi alkalie,

odpovidajici asi 0,4 % ropneho zbytku.

V tabulce c. 3 jsou uvedeny vysledky hydro-
genizaci s ruznymi alkaliemi. Jako katalyzator

byla pridavana smes cerstveho a jiz pouziteho

katalyzatoru v pomeru 1:9 vahove. Pri pokusech
byl zvlast sledovan vliv alkalii na aktivitu kata-
lyzatoru. Jiz drive bylo zjisteno, ze prebytek
sodneho louhu, vznikly pri srazeni Fe/OH/2

z Fe S04 je velmi skodlivy (6). Z nasich pokusu
vsak vyplynulo, ze alkalie, pridane vedle kata-

lyzatoru do hydrogenizace, jen malo ptisobi na
prubeh hydrogenizace. Pouze Ca/OH

/

2 ma ne-

Vliv ruznych alkalii na hydrogenizaci ropneho zbytku. Tabulka c. 3.

Bilance hydrogenizace % vah.

g H2S/Nm
3 koks

kap.

produkt
plyn kal

novotvorba
str. oleje

do 320 °C

asfalteny

vah. %

puvodnl zbytek

hydrogenizace bez

— — — — __ —

alkalie 3,67 1,10 86,44 6,81 5,65 60 0,97

hydrogenizace

s Ca/OH/
2

hydrogenizace

2,54 0,63

j

82,52 10,74 5,11 57 1,65

s NaOH 2,,78 1,20 86,80 8,99 3,01 59 1,15

hydrogenizace

s Na^Og
hydrogenizace

2,76 0,91 85,10 9,90 4,09 55 1,14

s NH
3

1,85 1,17 85,51 8,31 5,10 ‘ 62 1,11
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pffznivy ucinek a odbouram asfaltdnii bylo horsl.

Ackoliv pridavek alkali! byl vypocten na snlzenl

obsahu H2S o 100 %, dosahlo se tuhymi alka-

liemi maximalne 50 % snlzenl. Po izolaci tuhych

latek z hydrogenizacmch pokusd bylo zjisteno,

ze se vytvorily specene kulicky, ktere mely blly

obal s cernym stredem. Obal byl vytvoren sir-

nikem alkalii, takze ucinek alkalie byl omezeny
a krome toho uzavirala alkalie katalyzator, coz

by vazne ohrozilo jeho cirkulaci. Vznik tohoto

t. zv. „kaviaru“ jest i v literature oznacen jako

velmi nebezpecny (7).

Roztok cpavku pridany v prebytku nemel

uvedeny zaporny vliv a odstranil sirovodik podle

predpokladu.

Odbour&ni asfaltenu pri pokusech radove

odpovida provoznimu a jest celkove podstatne

nizsi nez se dosahuje u dehtu. Tyto zkusenosti

byly jiz ziskany i u jinych rop (8).

Vliv alkalii na cirkulaci katalyzatoru

Cirkulaci se upravi pomer tuhych latek v hyd*

rogenizacni jednotce na hodnotu rovnou pomer

u

pridavaneho cerstveho katalyzatoru a jinych

tuhych latek (9). Redeni ovlivnuje podstatno

aktivitu katalyzatoru, nebot jiz tuhymi latkami

z dehtu se snizuje ucinnost hydrogenizace az

o 50 % (10).

Tim, ze se prida stejne mnozstvi alkalie jako

cerstveho katalyzatoru, klesne koncentrace ka-

talyzdtoru, pri udrzovani konstantniho obsahu

tuhych latek v hydrogeriizacni jednotce, na po-

lovinu. Tento pokles se projevi poklesem mnoz-
stvi kapalneho produktu a zvysenou tvorbou

kalu. Obsah asfaltenu v kapalnem produktu zde

neni vhodnou srovnavaci hodnotou, nebot asfal-

teny ztistavaji v kalu. Tento vliv jest zachycen

v tabulce c. 4.

Tabulka c. 4.

°/o kataly-

zdtoru

% alkdlie

Ca/OH/2

Bilance hydro g. % vah

koks
kapalny
produkt

plyn kal

5,00

2,50

0

2,50

1,10

0,75

86,44

83,25

6,81

7,81

. 5,65

8,19

Take zde se pri pokusu s Ca/OH/2 vytvorily

specene kulicky, stejne jako v drivejsich po-

kusech.

Zaver

Tuhe alkalicke slouceniny, pridane v mnozstvi
0,3—0,8 % k ropne surovine, snlzl obsah siro-

vodrku v hydrogenizacnlm plynu pri hydrogeni-

zaci v kapalne fazi az o 60 %. Hydroxyd sodny,

uhlicitan sodny a hydroxyd vapenaty jsou rov-

nocenne a ovlivnujl malo aktivitu katalyzatoru,

pokud tento necirkuluje.

Pri cirkulaci a soucasnem pridavani tuhe

alkalie se tvori vice kalu a klesa vytezek kapal-

neho produktu. Krome toho se z alkalie tvorl

specene kulicky, ktere by zp&sobily provoznl

potize. Tyto kulicky jsou velmi pevne; je to

katalyzatorovtf prach obaleny sirnlky alkalii,

RAU, ROC, 1(9), Cl$, 2-3 (1959)

Pridavek cpavku nema uvedenych nedostatku

a zda se nejvhodnejslm ke snlzenl obsahu H2S

v plynu.
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BblBOflbl

TBepfli»ie mejiOHHHe coeflHHeHHH, npHOaBuneMbie b ko-

jinnecTBe 0.3 — 0,8 % k He<f)THHOMy ctipio, noHeataioT

coflepH<aHHe cepoBOflopofta B rHflporeHH3anHOHHOM ra3e

nph rHAporeHH3auHi[ b jkh^kom coctoahiih £0 60 %. IHe-

jioub, Kap6oHaT HaTpua h rn^pooKHct Kajibn;HH paBHoneH-

hm h Majio bjihhiot Ha aKTHBHocTt KaTanH3aT0pa b cnyuae,

ecjin oh He UHpKyjmpyeT.

ripH UHpKyjIHUHH H OflHOBpeMeHHOM HpHOaBJieHHH TBep-

Aoh m;ejiOHH co 3AaeTca 6ojn>me cmojihcthx BemecTB h

noHH>KaeTCH o6pa30BaHae jKH^Koro nponyKTa. KpoMeToro
H3 meJIO’IH B03HHKBI0T CJIHHinHeCH mapHKH, KOTopue MOryT

BpeAHO bjihhtb Ha npoH3BOACTBO . 3th mapHKH OUeHB

TBep^Li; 3to nopomeK KaTajiH3aTOpa, o6epHyTtm cyjib^H-

AaMH nj;ejio'ieH.

npaSaBoK aMMHaKa ne o6jia,aaeT jiaHHHMH HeAOCTaTKaMH

h hoaxoaht BepoflTHo SoAbine Bcero k noHHJKeHHio co-

AepmaHHH H2S b ra3e.

Summary

Solid alcalic compounds, added in quantities of

0,3 — 0,8 °/o to crude oil, lower the hydrogen sulphide

contents in hydrogenizing gas at hydrogenization in the

liquid phase as much as 60 °/o. Sodium hydroxide, sodium

carbonate and calcium hydroxide are of equale value

and exert little influence on catalysator activity, as long

as the latter does not circulate.

In case of circulation and simultaneous admixture

of solid alcalics, more sludge develops, and the liquid

product yield is lowered. Moreover, the alcalics stick

together in the shape of globules, which might cause

operating difficulties. These globules are very solid;

they are in fact catalysator dust, covered with the

sulphides of the alcalics.

- Admixture of ammonia is free of the above mentioned

/deficiencies and seems to. be best suited in lowering

the H2S contents in gas.
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POROVNAnT mazacich vlastnosti mineralniho oleje
PO ZU§LECHTENI dibenzylsulfidem nebo dibenzyldisulfidem

Jaroslav BUCHTA, Pardubicka rafinerie mineralmch oleiu n. p. Centralni zavodni laborator

Souhrn: Ve ctyrkulickodem pristroji byly

porovndny mazaci vlastnosti mineralniho oleje

zuslechteneho dibenzylsulfidem a dibenzyldisul-

fidem. Dibenzyldisulfid se projevil jako ucin-

nejsi. Popisuje se mechanismus pusobeni obou
prisad.

V drivejsich pracich (1, 2) se autor tohoto

clanku zabyval zkousenim ucinnosti latek ob-

sahujicich siru a chlor, a konstatoval, ze mezi
ucinne prisady pro vysoke tlaky patri tez ben-

zylsulfid a dibenzyldisulfid. Tyto latky zaujaly

jiz W. Daweye a E. D. Edwardse (3), neboti svoji

definovanou chemickou strukturou mohou vel-

mi dobre slouziti k osvetlem vztahu mezi
chemickou strukturou sloucenin a jejich

schopnosti mazat za vysokych tlaku. Jejich

dukladne prozkouseni pomohlo poznat castecne

i chemismus tvorby sulfidoveho filmu pri styku

se zelezem.

Latky byly podrobeny ^kouskam v ctyrkulic-

kovem pristroji a mnozstvi obsazene v oleji

bylo voleno tak, aby vysledna smes obsahovala

0,5 % vah. siry. Byla tak zjistena naprosta nad-

razenost disulfidu nad monosulfidy se vseobec-

nou platnosti. Bylo tez zjisteno, ze na vysledek

zkousky ma znacny vliv povaha skupin neva-

zanych bezprostfedne na atom siry. Z alifatic-

kych latek se jako nejucinnejsi ukazaly di-terc-

butylsulfidy, z aromatickych dibenzylsulfidy.

Na podklade techto poznatku je mozno si

uciniti nasledujici predstavu o mechanizmu
pusobem techto prisad:

za relativne mirnych tlakovych podminek je

mazani zajistovano filmem, vytvorenym ad-

sorpci mono-nebo disulfidu na povrchu mazane
plochy. Takovyto film vsak nezajisti mazani pri

vyssim zatizeni, protoze neni za uvedenych
podminek schopen reagovati chemicky s povr-
chem kovu a dostatecne rychle vytvoriti sulfi-

dovy film, ktery je pro mazani za vysokych
tlaku podstatny. Je pravdepodobne, ze dej pri

pusobeni dibenzylsulfidu a dibenzyldisulfidu za

vyssich tlaku probiha takto:

R-S-S-R — /R
Fe Fe:S/

X
SR

a)

/R
Fe:S<"

-SR
Fe /SR/2 (2)

Fe/SR/a FeS — R-S-R (3)

R-S-R Fe:S<(
(4)

R

/R
Fe:S<^ FeS — R-R (5)

N R
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Rovnice (1) a (4) vyjadruji adsorpci za pod-*

minek mirneho zatizeni a rovnice (2) vyjadruje
tvorbu merkaptidu zeleza, ktery ma tutez

funkci jako film mydlovy, vytvoreny z mast-
nych kyselin, v podminkach mezneho' mazani.
Takto je patrne zajisfovano i mazani za vyso-
kych tlaku, kdy merkaptidovy film se rozpada
za vzniku organickeho a zeleznateho sirniku

(rovnice 3). Tato skutecnost je podtrzena i zjis-

tenim,. ze monosulfid se zadira pri nizsim zati-

zeni nezli disulfid (180 kg). Pred zadiranim neni

v koeficientu treni rozdilu mezi DBS a DBDS
avsak znatelny vzestup koeficientu treni nasta-
va u DBDS pocinaje zatizenim 140 kg. Je zaji-

mave, ze zmineny vzestup se projevuje prave
nad zatizenim pri kterem nastava zadreni mo-
nosulfidu coz svedci o tom, ze se zmenila povaha
mazaciho filmu. Z merkaptidu vznikne patrne
sirnik zeleznaty. Predpoklad tvorby sirniku

zeleznateho potvrzuje i to, ze tyz koeficient

treni vykazuje olej ku kteremu bylo pridano

pul procenta elementarni siry.

Studie ucinnosti dibenzylsulfidu a dibenzyl-

disulfidu, pres to, ze je cenna z hlediska poznani

mechanizmu protioderoveho pusobeni techto

sloucenin, nema jiz takovy vyznam z hlediska

provozniho vyuzivani. Obou latek neni mozno
samotnych pouzit jako prisad pro vysoke tlaky,

protoze pevnost vytvareneho filmu je pro vet-

sinu provoznich podminek nedostatecna.

Sulfidovy film samotny je ucinny hlavne jako

protioderovy, ale ma prilis vysoky koeficient

treni. Tuto nevyhodu je mozno odstranit kom-
binaci filmu sulfidoveho s filmem, jehoz koe- *

ficient treni je nizky. Pouzivani latek s kombi-

naci vhodnych prisad pro vysoke tlaky je jiz

vseobecne rozsireno. Nejrozsirenejsi kombinace

je sira-chlor. O mechanizmu pusobeni teto

kombinace bylo jiz referovano (1, 2). Je vhodne

podotknouti, ze sulfidovy film zde chrani pred

zadiranim, zatim co chloridovy film zajistuje

nizsi opotrebeni a nizsi hodnotu koeficientu

treni. Pravdepodobne i tvorba komplexu typu

FeS Cl— R + hraje v mechanizmu mazani svou

roli.

Proto bylo hlavnim ucelem teto prace stano-

veni optimalni koncentrace dibenzylsulfidu a

dibenzyldisulfidu ve smesi s chlorovanym para-

finem, a zhodnoceni jejich ucinnosti vzhledem

k jejich praktickemu vyuzivani.

Experimentaim cast

Chemikalie: Dibenzylsulfid, dibenzyldisulfid;

oba v kvalite chemicky cistych

latek. Byly pripraveny. VUOS Par-

^ubige-Rybitvi.
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Mineralni olej-turbinovy olej PT,

bezne jakosti, o viskozite 6,05°

E/50 °C.

Chlorovany parafin o viskozite

4,1°E/100°C, s obsahem chloru 40,65 %.

Vzorky byly ke zkousce pripraveny misenim

0,5; 1,5; 2,0 % dibenzylsulfidu a dibenzyldisul-

fidu s mineralnym olejem, obsahujicim 8 %
chlorovaneho parafinu. Vzorky byly oznaceny

podle stoupajiciho mnozstvi DBS a DBDS:

DBS 1/1, 1/2, 1/3, 1/4

DBDS 2/1, 2/2, 2/3, 2/4

Vysledky a zhodnocent

Vysledky zkousek jsou uvedeny v nasleduji-

cich tabulkach a grafech.

Z vysledku zkousek je patrno, ze dibenzyl-

disulfid si zachovava svoji nadrazenost nad
dibenzylsulfidem i v pripade kombinace s chlo-

rovanym parafinem, hodnotime-li po mnoz-
stevni strance. Prihledneme-li k obsahu siry,

vidime, ze rozdil v ucinnosti, ktery je tak mar-
kantni u DBS a DBDS samotnych, se kombinaci

s chlorovanym parafinem vyrovnava. Vliv snad-

nejsi stepitelnosti disulfidicke vazby u DBDS

DBS Tabutka c. 1.

1/1, cks = 320/340 1/2, cks == 300/330 1/3, cks = 340/360 1/4, cks = 380/400

p 100 200 300 320 100 180 220 300 200 300 340 100 200 300 330 380

p* 41 82 123 131 41 ,73,9 92 123 82 123 139 41 82 123 135 155

Pm 40500 45030 45030 46300 32100 38250 40900 45030 40500 45030 47250 32100 40500 45030 46850 49050

P. 10800 4350 2140 1880 12150 4870 4160 3050 7820 4950 2550 13330 5530 5520 4270 2740

f 0,01 0,185 0,228 0,271 0,01 0,246 0,403 0,296 0,222 0,394 0,473 0,07 0,157 0,295 0,240 0,486

t°c 34 36 50 52 34 41 45 52 34 47 59 36 41 47 47 57

d 0,694 1,545 2,705 2,975 0,654 1,399 1,659 2,261 1,153 1,777 2,650 0,624 1,372 1,747 1,992 2,685

DBDS Tabulka c. 2.

2/1, Cks= 380/400 2/2, cks ==380/400 2/3, cks = 440/460 2/4, cks ==440/450

P 200 300 380 loo 200. 300 380 100 200 300 400 420 440 200 300 400 440

P* 82 123 ’ 155 41 82 123 155 41 82 123 164 172 180 82 • 123 164 180

Pm 40500 45030 49050 32100 40500 45030 '49050 32100 40500 45030 49900 50700 51500 40500 45030 49900 51500

P«
7300 6310 2310 16250 6080 6190 4170 17300 6980 7180 4730 4080 2530 7780 7710 7190 3150

f 0,231 0,394 0,427 0,01 0,444 0,333 0,360 0,01 0,351 0,354 0,342 0,365 0,420 0,268 0,176 0,296 0,369

t°C 45 52 56 34 43 54 57 29 43 52 59 56 63 41 54 56 59

d 1,194 1,573 2,925 0,565 1,308 1,585 2,176 0,553 1,224 1,474 2,099 2,270 3,017 1,150 1,430 1,699 2,695

P = vertikalm zatizeni v kg

Pj. = zlkusebni tLak mezi kulickami

d = prum. hodnota opotreiben! kulicek

(stredni hodnota opotrebeni)

Pm = merny tlak v mistech dotyiku kulicek na zacatku

zkousky v kg/cm2

Vzorky byly zkouseny v ctyrkulickovem pri-

stroji znacky Shell. Tento stroj pouziva system

ctyr kulicek pyramidove usporadanych, z nichz

horm rotuje ryc’hlosti 1500 ot/min., tri spodni

jsou upevneny v misce naplnene olejem a slouzi

k prenaseni tlaku. Torzni sila, zpusobena tre-

nim je automaticky zapisovana v grafech zavis-

losti treni-cas.

Oder je meren u tri spodnich kulicek pomoci

mikroskopu a prumer sesti mefeni udava

„stfedni hodnotu opotrebeni**.

Zkousky byly provedeny za techto pominek:

1. pocatecni teplota oleje mezi
kulickami 20 °C

2. rychlost treni cca 0,56 m/sec

3. prumer kulicek, bezne ZPS
vyrabene jakosti s obsahem
chromu cca 0,5 % 12,7 mm

4. doba jednoho behu zkousky lminuta

P
fi
= merny tlak v mistech dotyku kulicek na konci

zkousky v kg/cm2

f = koeficient treni

t °C = teplota merena na konci zkousky v prostoru

mez:i kulickami

100 150 180 200 220 300 ‘ 3^0 *sQQ:

Vertikainf zfitTwnf v kcj *: • '*>
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na vcasnou tvorbu merkaptidoveho a sulfido-

veho filmu je zde zrejme pritomnostr chloru

ponekud zmirnen.

Graf 2 DBDS

100 150 200 220 300 3<»0 380 AAO 500

Vertikalnf zatTienf v kg

Hlavni ukol sulfidoveho filmu vytvorendho
v nasem pripade musime spatrovati ve funkci

katalyzatoru pri vytvarem filmu chloridoveho,

prip. smiseneho, jiz za mlrnejsich podminek
tlakovych a teplotmch, nez je tomu v pripade
samotneho aditivu chloroveho, a ochrane proti

zadiram. (Vyssi bod tani sirniku zeleznateho

nez chloridu zeleznateho.) Film chloridovy,

prip. smiseny, preblra zde vlastni mazac! funikci.

Kombinace chlorovaneho parafinu s DBS
a DBDS ma vedle znacneho zvyseni pevnosti
mazaciho filmu i dalsi dulezitou vyhodu: chlo-

rovany parafin svym silne polarnim charak-
terem zvysuje rozpustnost DBDS zejmena v ole-

jich parafinickeho charakteru. Dale dovoluje
vyssi polarita i pouziti jeste ucinnejsich poly-

sulfidu, (napr. dibenzyl tri-, tetra-sulfid) ktere
jsou v mineralnim oleji nerozpustne.

Zaver

1.

Byla prokazana vets! ucinnost dibenzyl

-

disulfidu proti dibenzylsulfidu jako prisady do
mazacich olejti.pro vysoke tlaky i v pripade
kombinace s chlorovanym parafinem. Rozdil

v ucinnosti neni jiz tak zrejmy jako u latek

samotnych.
2. Chlorovany parafin zvysuje rozpustnost

DBDS a umoznuje tak jeho prakticke pouziti

i v parafinidcych olejich.

3. Olej aditivovany smesi chlorovaneho para-
finu a DBDS vytvari za podminek mezneho ma-
zani velmi pevny mazaci film. (CKS 450 kg.)

4. Olej si po aditivaci zachovava ptivodni

barvu, coz je vitane zejmena u oleju reznych.

Literatura
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Lektor X. L.

BbWOflbl

1.

Eujio ycTanoBjieno dojioe 3Ha4HTejibHoe B03fleiicTBiie

flH6eH3Hjn,^HcyjTb(j)Hfla npoTHB AH6eH3HJibcyjib$HA^ KaK

npuca^KH b cMaaoHHbie Macjia ajih bmcokhx naBjieHHH

h b cjiy^ae KOMSmmpoBaHiiH c xjropupoBaHHbiM napa-

({)hhom. Pa3Hima b aeucTBHH y>Ke He nacTOjibKO 3Ha-

HHTejibHa, neM y caMHx MaTepnajioB.

2- XjiopapoBaHHbiH napa<jniH noBbiinaeT paadaBjiaeMOCTb

flEflC h npe^ocTaBjiaeT bobmojkhhm npHMeHHTb ero

npaKTH^ecKH it b napa<|)HHOBbix MacJiax.

3 . Mac;io, aAHTUBHpoBAHHoe cMecbio xjropupOBaHHoro na-

pa^HHa h ^EflC, oGpaayeT npn ycjiOBHH rpamiHHOH

CMa3Kii o iieHb npo^Hyio cMaaonHyio rmefluy
(
4-iuapnKo-*

Bbifi npn6op — 450 nr).

4 . Flocjie a^HTHBauBH Macjio coxpaHaeT nojjjiHHHyK) onpac-

ny, hto BaiKHO rjiaBHbiM o6pa30M ajib Maceji pe3Hux.

Summary

1. As an additive for EPD-luhrica:ti<ng oils dibenzyl-

disulphide has proved more effective than dibenzyl

-

sulphide, even in cases Where combined with chlorina-

ted paraffin. The difference in effectiveness is not as

evident as in the original materials.

2. Chlorinated paraffin increases the solubility of

DBDS and thus renders possible its use in paraffine

base oils.

3. Lubricating oil with a mixture of chlorinated pa-

raffin and DBDS forms under conditions of boundary

lubrication a very firm lubricating film. (Shell 4-Ball

testing machine 450 kg).

4. After admixture the oil retains its original colour

which is advantagenous especially for cutting-oils.

*) EP = extreme pressure.

STATICKA ELEKTR8NA V ROPNfCH PRODUKTECH
J. S VAT ON

Tento referat o pruzkumu podminek, fez, podporuji neb brzdi tvorbu a moznost vybojti staticke elektriny

v uhlovodtcich, ma za ucel naznacit sifi a rozmanitost otazek s problemem staticke elektriny v zavodech na zpra-

covdni ropy spojenych a ukazat priklady vyzkumnych metod k fejich objasnent pouzitych.

RED. RADA .

Pridina mnohych vybuchu a pozaru v z&vodech na tarn, kde existuje relativni pohyb uhlovodiku vzhledem

zpracov&n! ropy se pfipisuje vybojum statJickd elektriny. k druhe latce, tuh§, kapalnS neb plynne, t. j! kde se

Je zn&mQ, ze elektrostetick# cn^boje sq mQhou vytvorit pohybuje yhlpyodik a druhd IStka stacion&rnl CpO"
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trubi, stena nadrze, fi-ltry) nebo kde uhlovodik je stacio-

narni a druha latka se pohybuje (usazovani kalu, vody

neb chemikdlii nebo stoupani plynu vrstvou uhlovodlku).

K vetsine vybuchti, pripisovanych staticke elektrine,

doslo v nadrzich pri plneni nebo michani nebo pri usa-

zovani vody neb kyseliny v uhlovodikovem produktu.

Vetsina badatelti je zajedno v tom, ze tam, kde ka-

palny uhlovodik tvori souvislou fazi, musi byt v uhlovo-

diku nebo v zarizeni nejake necistoty, ktere umozni

indukei naboje, t. j. takove latky, ktere mohou v uhlo-

vodikovem prostredi ionisovat. V cistern uhlovodlku by

se sotva mohla za techto podminek vytvorit staticka

elektrina silnejsiho napeti. Prekroci-li vsak koncentrace

necistot urcitou hranici, takze specificka vodivost

stoupne rddove na lXlO~11ohm~1cm —

1

neb vyse, roz-

ptyluje ci rozpada se naboj tak rychle, ze se nemuze

vytvorit si'lnejsi elektrostatieke pole.

V soustave, kde souvislou fazi tvori smes vzduchu

a uhlovodikovych par (skrze ndz se pohybuje uhlovodi-

kovd a vodni mlha neb Vlocky CO 2 ), muze vsak vzniknout

staticka elektrina bez ohledu na cistotu neib elektrickou

vodivost uhlovodlku, t. j. d tehdy, kdyz by tentyz uhlo-

vodik ve stavu kapalnem statickou elektrinu nevyvolal.

Velmi malo informacl bylo dosud uverejneno o me-

chanismu elektrostabickeho vyboje, tedy o rozsahu

nebezpeci, jez generaci staticke elektriny v ropnych

produkteoh zavoddm hrozi. Proto byly zahajeny pokusy,

ktere obsirne popisuji Rogers D. T., McDermott J. P.

a Munday J. C. (Oil and Gas J., 18. XI. 1957, 55, c. 46,

~str. 166 — 203); z jejich clanku podavame v dalsim kratky

vytah. Z vysledku techto pokusu vychazl najevo, ze

mnohe destilaty vytvareji asi za provoznich podminek

znacne silna elektrostaticka pole. Kdyz se uvazi, ze

ve velmi cetnych pripadech k tomu dochazi v pritom-

nosti vybusnych par a mlh, jest se spise diviti tomu,

ze v praxi nedochazi k v^buchum mnohem casteji.

Tu vznika otazka, jsou-ld elektrostaticka pole, induko-

vana v uhlovodikov&m prostredi, dost silna, aby mohla

zpusobi ti spontanni vyboje, nebo musi-li k nim napo-

mahat nejaky spousteci meohanismus, jimz by napr.

mohlo byt mereni obsalhu nddob nebo brani vzorkti.

Nekterym vybuohum predchazel takovy potencialni

spousteci mechanismus, u jiinych snad rovnez, avsak

zustal nezjisten. Na pr. to mohlo byt nahodne zavedeni

nejakeho kolektoru, t. j. kovoveho predmetu, vody neb

jineho materddlu s vyssi elektrickou vodivosti, nez jakou

ma uhlovodik; bylo take uvedeno, ze by takovym iniCid-

torem mohlo byt napr. kosmicike zareni!

Na poznani mechanismu tvor.by naboje a jeho vyboje

zavi-si take metoda boje proti risi'ku plynoucimu ze sta-

ticke elektriny. Nelze napr. ocekdvat, ze by antistatickd

prisady byly platny tarn, kde se staticka elektrina tvoi:i

v uhlovodikovd mlze a z ni se vybiji; mohou snizit risiko

.
pouze tam, kde staticka. elektrina vznika v kapalnem

uhlovodlku a z neho se vybiji.

Problem staticke elektriny v ropnych produktech

studuje se dvema cestami. Prvni sleduje stanoveni cas-

toty, mista’ a intensity elektrickych vyboju za skutec-

nych provoznich podminek. Druhou cestou jsou labora-

torni a provozni studie, jez maji za ucel definovat ony

vlastnosti, pripadne parametry paliva a zarizeni, kterd

maji vliv na indukei statickd elektriny, a stanovit

metody, jaik zabranit akumulaoi ndboje.

' RAU. ROC. 1(9), CIS. 2-3 (1959)

Zjistovani elektrickych vyboju se provddi ve velkych

nddrzich s konickou strechou (na 15 mil. litrQ), v polo-

provoznich (na 40 000 litru) a laboratornich nddrzich

(na 200 1) a v tankovych vozech. Rozsah tohoto studia

byl dosud omezeny a zatim nebyly u studovanych paliv

zjisteny ani slysitelne, ani viditelne vyboje. •

Ke zjistovdni sklonu ruznych kapalnych ropnych pro-

duktd indukovat statickou elektrinu bylo napred nutno

vypracovat laboratorni metodu. Za nejvhodnejsi z uva-

zovanych metod shledan byl pohyb uhlovodlku po tuhe

latce s veilkou povrehovou plochou. V teto studili pouzi-

valo se hlavne „laboratorni cerpaci zkousky“, v niz byl

uhlovodik nepretrzite cirkulovan pres vatu ze skla Pyrex

(fungujici jako rozhrani elektrickd dvojvrstvy) a vzni-

kajici staticka elektrina se merila kali'brovanym kulovym

jiskristem, spojenym na jedne strane s rozhranim, na

druhe strane se zemi. Relativnim meritkem sklonu paliva

k indukei staticke elektriny byl pocet 7 000 voltovych

jiskrovyc’i vybojd jiskristem beheni desetiminutov6ho

cerpdni.

Touto metodou zkousene ropne tovary d&valy sice

vysledky dost kolisave, ale vseobecne z tnich vyplyva,

ze nizkovrouci uhlovodiky jsou mene nachylnd ke gene-

raci statickd elektriny nezli vysevrouci, t. j. tryskav6

paidvo a motorova nafta. U techto je nejen pocet vyboju

vetsi, ale jsou s to vyvinout i vyssi voltaze nez produkty

vice rafinovanC.

Zajimavy je vztah mezi elektrickou vodi-
vosti tbivaru a jeho sklonem k indukei staticke elek-

triny. Obe hodnoty z pocatku soubezne stoupaji, avsak

pri pfekrocem urcite hranice elektrickd vodivosti zacne

pocet vybojd prudee klesat. Vyboj se objevuje tudiz jen

v urcitem rozmezi hodnot elektricke vodivosti, t. j.

od cca 1X10~15
po ' cca lXl0~‘11ohm~I

cm“"
1

. Generace

staticke elektriny uhlovodiky zavisi totiz na pritomnosti

maleho mnozstvi necistot, ktere zvysuji elektrickou

vodivost. Pri male vodivosti je generace staticke elek-

triny mala hlavne proto, ze tyto necistoty schazeji.

Pri stoupajicim obsahu necistot stoupa i vyroba staticke

elektriny, ale stoupa i vodivost. Pri jeste vetsim obsahu

necistot a jeste vice zvysene vodivosti nabyvd prevahy

moment rozptylovdni ndboje nad jeho tvorbou az pri

urcite, jeste vyssi hranici, se jiz nemuze vytvorit dosta-

tecne velky n^boj. Protoze vsak ropne vyrobky jsou

slozitymi smesemi uhlovodlku, kolisd pri dane vodivosti

generace statd'bke elektriny tak siroce, ze j;i nelze defi-

novat vodivosti samotnou.

Podminkj r ovlivnujici indukei staticke elektriny

V laboratorni cerpaci zkousce stoupd indukce static

-

k§ho naboje s rychlosti proudeni (cerpdni)

produktu. Napr. kdyz bylo zrychleno cerpdni tryskoveho

paliva z 500 na 1 500 ml za mdnutu, stoupla castota

vyboju na troj- a petinasobek. Z toho by vyplyval pro

praxi pokyn, ze by se pomalym cerpanim dala vyroba

staticke elektriny zabrzdit.

Deika cerpaci doby mela u ruznych vyrobkd

rdzny vliv. Po dele trvajici recirkulaci pres sklenenou

vatu ztre.ceji vysoce rafinovane vyrobky rychle sklon

k indukei. staticke elektriny, tryskova paliva si udrzuji

sklon dost velky, kdezto nektere vzorky suroveho pet-

roleje, jez s pocdtku neddvaly statickou elektrinu, ddvaly

po nekolikaminutove indukei prudee stoupajici pocet

v^bojd. U suroveho petroleje prispiva puvodini velky
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obsah necistot k velke vodivosti a k rozptylovani naboje;

po jejich castecnem odstraneni nabyva generace staticke

elektriny vrchu nad rozptylovanim n&bpje.

Povaha rozihrani elektricke dvoj vrstvy m&
znacny vliv. Kdyz byla sklenena vata nahrazena supi-

nami z petrolejove uskladhovaci nadrze, stoupla gene-

race staticke elektriny hodne jak u rafinovanych vy-

robku, tak i u tryskoveho paliva. S vatou z nerezavejici

oceli bylo tomu naopak. Latky s vysokou adsorpcni

schopnosJT skytaji rozhrani, jez velrni ucinne indukuje

jeleiktrioky naboj. Sklenenou vatu lze aktivizovat tim,

;ze; sp
t

pres-m precerpa znacne mnozstvi aktivniho paliva.

.Temi,to > porovnavacirni zkouskami bylo vsafk potvrzeno,

ze^.pro stano.yenl r r elati vniho sklonu ropnych

ftoyar4 k Tjnc^ukci.. staticke elektriny je sklenena vata

mater,ialem , .velrni. vhodnym.

t;Yliy/jerpne- ,rp*zp tylenych tuihych latek a vzdu-

chg- na: indukci staticke elektriny.

,

Koloidne -rozptylene jemne tankove supiny zvysily

v laboratorni cerpaci zkousce indukci staticke elektriny

u >dan&ho prodyktu pozoruhodne. Pro praxi to znamena

pokyn snazit se- pti manipulaci s uhlovodiky zabranit

.strhovani
:
takovych uvolnenych jemnych l&tek. Take

vzduch, zvlaste v. jemne rozptylenem stavu, ma podobny

ucinek.; Doporucuje se tedy omezit vnikani vzduchu do

•proudicich. uhlovodikCt na nejmensi rniru nebo alespon

zmirnit rychlost cerp&ni napr. na zacatku a ke konci,

kcj.y pritomnost .vzduchu byva vetsi.

Vliv vo d y na sklon proudicich uhlovodikO indukovat

statickou, elektrinu zavisi do znacn§ miry na jeji kon-

centracila. na jejim rozdeleni v soustave. Male mnozstvi

.rozptylen§ vody (do 0.5%) zvysuje tento sklon. Kdyz

vsak byla, .sklenena vata vodou smocena (obsah vody

had 0.5 % ) ,
ustala indukce staticke elektriny uplne. Vliv

~vddy vyzaduje 7, jeste dalsiiho studia. Napr. v potrubi by

bylo hioznoi vodou zamezit indukci naboje; avsak po

nacetpfini do Tiddrze iby se voda oddelovala a usazovala,

cittiz by-zase indukci naboje silne podporovala.

' T e p"l o' ta- ma podle laboratornioh cerpacich zkousek

VyraznJ," av^ak podle paliv ruzny vliv na indukci sta-

ticlta
J

efektri'ny. U nekterych paliv staticka - aktivita

(t.’j. skloii indukovat statickou elektrinu) se stoupajici

tdplbtou sdoupa, u jinych je tomu naopak. Pricina toho

neni
J
dosud jasna. Snad souvisi se solubilizaci nebo

zrrienou
1

chemickeho slozeni necistot, indukujicich sta-

tickou elektrinu.

Vliv uskladneni na statickou aktivitu ropnych

tovaru.

Topny destiiat byl uskladnen za kontrolovanych pod-

minek 3 tydny phi 77 °C. V laboratorni cerpaci zkousce

stoupl pocet vyboju z 21 na 131; soucasne stoupl i obsah

mazu. Po dvoutydennim uskladnovani tryskovych paliv

v rezavych zeleznych nadobach naopak jejich staticka

aktivita poklesla, nebot za techto podminek byly slozky

podporujici indukci staticke elektriny z paliva adsorbo-

vany na rezavy zelezny povrch. I v tomto pripade poklesl

soucasng take obsah mazu.

Staticka aktivita tryskovych paliv, jez presly kok-
sovaci zkouskou CFR, pri niz jsou vystaveny

teplotam a tlakum jakoz i prodleve ve vymeniku tepla

podobne jako pri provozu tryskoveho motoru, stoupla

-na dvoj- az trojnasobek. Zda se, ze mezi sklonem paliva

tvorit usady za zvysenych teplot a jeho statickou akti-

.vitou je primy vztah, ktery vsak bude nutno studovat

taka jeste u jinych paliv.
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Ozarovani paliva ultra fialovymi paprsky a paprsky

gama zvysilo vseobecne statickou aktivitu paliv; jen

v jednom pripade se stalio palivo inaktivnim asi proto,

ze doslo pusobenim ultrafialovyeh paprsku ke shluknuti

a usazeni aktivnich slozek. Vliv ozarovani na jina paliva

se jeste studuje.

Povaha znecistenin. Vseobecne obsahuji ak-

tivnejsi (tj. s vetsim sklonem k indukci statick§ elek-

triny) uhlovodikova paliva vetsi mnozstvi koloidniho

materialu neb makromolekul nezli mene aktivni produkty.

Male mnozstvi techto koloidnich latek lze oddelit ultra-

filtraci. Znecisteniny. podporujici indukci statick§ elek-

triny lze uplne odstranit perkolaci silikagelem a hlin-

kou. Podle rozboru obsahuji tyto extrakty sirne a dusi-

kate slouceniny, karbonylove skupiny- (ketony, aldehydy,

karbonove kyseliny) a vicejadrove aromaticke slouce-

niny. Vseobecne bylo pozorovano, ze nejaktivnejsi paliva

obsahuji pres 0.05 % siry. Krome uvedenych jiz metod

lze aktivni znecisteniny odstranit tak§ hydrogenizacni

raf'inaci. S hlediska staticke elektriny ma takovd odstra-

novani prakticky vyznam jen pri manipulaci rafinoya-

nych vyrobku ve zcela cist§ soustave, nebot styk s dai-

simi necistotami by snadno obnovil jejich aktivitu.

Umela cinidla prostatick& f tj. podporujici gene-

raci statickd elektriny. Jsou to napr. asfalt a rdzn§

organicke slouceniny. Napr. pouhych 0.001 az 0.0005 %
asfaltu jiz staci, aby znacne stoupla staticka aktivita

tryskovych paliv. Ucinn§ j,sou v tomto smeru jak asfal-

teny, tak olejov§ pryskyrice, avsak ony jsou asi deset-

krat ucinnejsi nez tyto. Pro studium probl§mu staticka

elektriny se pouziva asfaltu k priprave paliv rCizne

staticke dktivity a ruzne elektricke vodivosti. Z orga-

nickych sloucenin zvysuji statickou aktivitu vseobecne

latky, jez vykazuji dost vysoky stupen ionisace (kyseliny

a soli j. napr. kyselina trichloroctov^, mctyltriamyla-

monium-p-toluensulfonat a j.). Zda se tedy, ze jednim

z cinitelu ovlivnujicich indukci staticke elektriny je pri-

tomnost maldho mnozstvi ionisovatelnych necistot (ne-

musi to ibyt nutne koloidni Mtky).

Mechanismus indukce naboje

Prvni podmmkou, aby moihla byt v kapalnem uhlo-

vodiku indukovana staticka elektrina, je pritomnost

ionisovatelneho materialu v soustave, at: jest ji2 tento

material (necistoty) obsazen v uhlovodiku ci pochSzi

s povrchu, po nemz proudi. V mnohych destildtovych

palivech jest praive vhodne mnozstvi takovydh sloucenin

obsazeno. V obchodnich palivech to jsou zpravidla orga-

nicke koloidni latky. Jsou-li ony samy ionisov&ny nebo

jsou-lii na nich adsorbovany ionty nizsich molekulovych

vah, neni znamo. Pritomnost koloidd neni vsak nutnou

podmmkou indukce statickd elektriny.

Druhym pozadavkem je, aby byl pritomen povrch,

napr. vnitrni stena trubky, na nemz mohou byt ionty

adsorbovany. Cim je adsorpcni mohutnost povrchu vetsi,

tim vetsi bude indukce staticke elektriny. Povrch ad-

sorbuje prednostne bud' positivni neb negativni ion.

Ma-li uhlovodik dost malou elektrickou vodivost a prou-

di-li dost rychle, jest mene silne adsorbovany ion prou-

dem strhovan, nastava elektrostatick^ disociace a vznika

elektrostaticky potenci^l. V soustave, kde se pohybujl

kalove castice nebo suspendovany material uhlovodiko-

vou vrstvou, vykonava suspendovana castice tut§z funkci

jako stena potrubi (tj, funkci rozhrani elektricke dvoj-

vrstvy).

RAU. ROC. 1(9), CIS. 2-3 (1959)
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Vyboj staticke elektriny z kapalnych uhlovodiku

Elektricky naboj nahromadeny v kapalnem uhlovodiku

muze teoreticky tvorit jiskrove vyboje na povrchu kapa-

liny nebo se vybijet vnitrne kapalinou. Ze studia mecha-

nismu vyboje vyplyva, ze jsou mozny obe cesty.

V laboratori (na zarizeni cca 200 1 kapacity) se nepo-

darilo vyvolat spontanni vyboje s povrchu kapalnych

uhlovodiku ani u produktu nejaktivnejsich. Vlozi-Ii se

vsak do kapaliny nejaky kolektor (napr. plovouci mrizka)

a spoji s kulovym jiskristem v parovem prostoru, lze

dostat opakovane vybuchy tryskoveho paliva. Podle pru-

zkumu staci k zapalen! par uhlovodiku-vzduchu vyboje

o obsahu energie 0.2 — 0.3 millijoule. V popsanem malem

zarizeni lze dosahnout vybojd stokrdt silnejsidh.

Za normdlnich podminek priimyslove praxe nebyvaji

vseobecne takove kolektory pritomny. Avsak ndhodne

se mohou dostat k uhlovodikovdmu povrchu kovove

predmety, voda neb jiny vodivy material a poskytnout

takovy kolektor a cestu k vyboji.

Na klidne hladine se rozdeli elektricky naboj rovno-

merne, takze jeho hustota nestaci k jiskrovdmu vyboji.

Elektricke naboje se vsak koncentruji v oblastech nej-

vetsiho zakriveni. Pri plneni nadrzi se tvori vlny,

s jejichz vrcholu by mohla jiskra preskocit na predmet

jindho elektrickeho napeti a zapalit uhlovodik. Vlny

pohybujici se po povrchu k obvodu mohou prinest cast

povrchoveho naboje ke stene nadoby. Vlny pohybujici

se od stredu nddoby mohou vybit povrch nabite kapaliny

bezpecne. Nepravidelnd vlny, nedospivajici ke stene

nddoby frontalne, mohly by vsak koncentrovat elektricky

naboj na male plose a dat tak jiskru.

V pokusech bylo take pozorovano, ze pod vlivem sil-

neho elektrickeho pole se kapalny povrcih silne roz-

viruje; take povrchovd napeti miize byt snizeno, cimz

stoupne odpafovdni paliva. Vlivem elektrostatickeho pole

muze byt tudiz sklon paliva k tvorbe vybusnych par

a mlhovin zvysen.

Vyboje mohou nastat i uvnitr kapaliny, takze by mohlo

dojit — alespon teoreticky — v prltomnosti vzduchu

k vybuchu. Na pokusnem zarizeni byly vyvolany takove

vyboje, odpovidajici napeti az pul milionCi voltu, pri

nichz nekdy plnici sklenena trubka praskla. Elektricke

vyboje uvnitr kapalneho uhlovodiku jsou podporovdny

autokatalyticky. Vyboje urychluji totiz tvorbu aktivnich

zplodin na rozhrani dvojvrstvy. Tento cyklus pokracuje,

az se nakonec vyvinou naboje neobycejne vysokdho

napeti.

Mechanioke podminky, jichz bylo pouzito v tomto

pokusnem cerpacim zarizeni, budou sotva existovat

v praxi, avsak elektrostatickd pole lokalisovand inten-

sity je v praxi mozne a tudiz jsou mozne i vyboje

uvnitr uhlovodikove kapaliny. Temito poznatky lze

vysvetlit nektere mensi vybuchy pri plneni nddrzi a du-

neni, jez bylo slyseno pred vetsimi vybuchy, k nimz

v praxi doslo.

Tvorba staticke elektriny v uhloyodikovych mlhdch

Pohybem suspendovanych cystic (kapalnych neb tu-

hych) plynu vznika rovnez staticka elektrina. Uhlovodiky

se pri plneni do nadrzi rozptyluji ve vzduchu a pohybem

'techtd disperzi vznika staticke eleiktrina, jejimuz vyboji

se pripisuje vznik mnohych vybuchd.

V t§to oblasti bylo zatim provedeno jen nekolik pred-
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beznych pokusd s tryskovym palivem; vychadzi z nich

najevo, ze tryskove palivo rozprdsend ve vzduchu muze
za urci.tych okolnosti indukovat statickou elektrinu ne-

bezpecn^ho napeti. Tato oblast bude teprve predmetem

dalsihc podrobneho studia.

Antistaticke prisady

Bylo jiz uvedeno, ze statickd elektrina muze vzniknout

jen v urcitem rozmezi elektrick§ vodivosti uhlovodiku.

Kdyz se elektrickd vodivost uhlovodiku blizi k hodnote

lX10“’
11ohm~"1 cm~‘1

J
kles4 prudce vyroba staticke elek-

triny. Elektrickou vodivost uhlovodikovych paliv lze

snadno zvysit na hodnotu 3 X 10"“12ohm
—

1

cm”1
az

1X10
- 11

ohm'“1om
—

1

malym mnozstvim tzv. antistatick6

prisady (0.005 %).

Pouzivani prisad, zvysujicich elektrickou vodivost,

proti risiku staticke elektriny md vsak tak§ svd ome-
zeni. Predevsim bude asi omezeno na pripady, kde

elektricky naboj vznika vkapalnSm uhlovodiku. Dale

bylo v laboratornich pokusech casto nutno pouzit daleko

vetsiho mnozstvi antistaticke prisady nez shora uve-

deno, napr. kdyz zarizeni samo bylo dlouhotrvajicim sty-

kem s velmi aktivnimi palivy aktivovano. Je otezkou,

zda muze byt podobnym zpusobem aktivovano i tedh-

ndcke zarizeni. Dosud neni tedy jeste mozno udat pres-

nou koncentraci antistaticke prisady, jiz bude zapotrebi

k primerene ochrane v praktick§m provozu.

Elektrickou vodivost uhlovodikd zvysuji podstatne

kvarterni amoniov6 a fosfoniove soli organickych

kyselin, kvarterni sulfoniove slouceniny a amonne soli

alkalickych kovu a kovu alkalickych zemin organickych

kyselin. Dosud zkousene prisady byly vesmes polarni

slouceniny a ty jsou povrchove aktivni a podporuji

tvorbu emulzi, kdyz smes prijde do styku s vodou, takze

tryskove palivo takto aditivovane by neodpovidalo pred^

pisum; krome toho voda takove prisady snadno extra-

huje.

Prisady se adsorbuji na necistoty v palivu a mohou
modifikovat nejen kvantitu, ale i polaritu jejich naboje

podle typu prisady a puvodni polarity paliva. Tak mtize

byt napr. v negativnim palivu urcitd prisada daleko

ucinnejsi nezli v palivu positivnim a jin£ zas naopak.

Protoze v prdmyslov§ praxi se setkevame s palivy ruzne

povahy, doporucuje se pouzivat kombinovanych prisad

smisene po-larity.

Ocinne prisady maji povrchovou aktivitu a jsou silne

adsorbovany povrchem rozhrani elektricke dvojvrstvy.

V laboratornich cerpacich zkouskach s aditivovanymi

palivy zfistalo zarizeni inaktivni jeste po nekolik dalsich

zkousek s palivy neaditivovanymi.

Ackoliv shora popsane laboratorni zkousky prispely

znacne k objasneni mecihanismu tvorby a vyboje sta-

ticke elektriny v uhlovodlcich i mechanismu funkce anti-

.statickych prisad, nemohly dosud vystihnout slozite

podminky vyskytujici se v prdmyslovem provozu. Proto

bylo k vyhodnocoveni prisad postavene vetsi pokusne

zarizeni, ktere md vice napodobit typickd zarizeni zd-

vodd na zpracovani ropy. Dokud se nepodari vyvolat

opakovane vybuchy staticke elektriny a prokdzat pak,

ze antistaticke prisady je, mohou zamezit, nelze roz-

hodnout, zda antistaticke prisady jsou uspokojivym

resenim tohoto probiemu.
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MUCHANOVSKi ROPY

Muchanovskd ropy patri do ramcove skupiny rop

Volzsko-uralskych. Tato skupina se deli na tyto

ropnd oblasti:

1. permskd,

2. baskirska,

3. tatarska,

4. kujbysevskd,

5. orenburgska,

6. saratovska

7. stalingradskd.

Ropy z tbchto oblasti kryji dnes asi 62 procent

sovStske tgzby ropy, kter^Zto podil stoupne v nep

blizsi dobe nejmdne na 75 procent.

vrstvdch devonskych. Prozatim je u Muchanova

nejslabsi t6zba z horizontu kingurskdho a nejvydat-

nejsi z horizontu devdnskeho. Jakostng jsou mucha-

novske ropy uprostred rop kujbysevskd oblasti.

Z rajonu kinel-derkaskeho obsahuji muchanovskd

ropy nejmene siry zvlaste z horizontu devdnskdho.

V tabulce jsou charakteristiky nejduleZitgjsich

muchanovskych vrtu, ktere dneska prich&zeji na

zpracovani bud individudlnd anebo ve smgsich.

Z tabulky plyne, ze mame k disposici osm stan-

dartnich druhu rop, jejichE podet mfiZeme rozmnoZit

o dalSi kombinace,

U k a z a t e 1

Horizonty Smesi

devon
uhelne

2 + 3+ 4
1 + 2 + 3 +
+ 4 + devon*)1 2 3

|

4

spec. vdha/20 °C 0,830 0,843 0,864 0,856 0,878 0,855 0,845

cSt/20 °C 6,6 12,9 — 23,6 62,7 28,5 28,3

cSt/50 °C 3,2 5,2 11,4 7,4 11,8 7,9 6,5

obsah siry ,proc. 0,56 1,39 1,97 1,64 1,87 1,79 1,31

obsah paraf. proc. 10,2 6,7

obsah smol (H2SO4 )
12 36 40 32 36 20

CCT proc. 1,6 2,93 • 4,6 3,4 4,5 3,2

n. c. 0,76 0,55 0,3 0,28 0,18 0,75

popel proc. 0,018 0,015 0,6 0,145 0,044

voda proc. 0,15
1

stopy 0,3 0,10

obsah soli mg/1 40
i

56 655 528 315

Frakcni slozeni:

zac. destilace, °C 58 58 64 78 78 55 49

proc. do 100 °C 7 8 6 4 5 7 7

proc. do 150 °C 20 18 16 16 10 15 18

\! proc. do 205 °C 35 30 25 27 20 26 29

proc. do 250 °C 47 40 34 34 30 33 38

proc. do 300 °C 58 48 43 44 40 43 48

*) devonu je v teto smesi 10 procent

Pouzita literatura:

1. Pavlova a sp.: Ropy vychodnych oblasti SSSR, Gos-

toptechizdat, Leningrad 1958.

2. Novokujbysevjskij neftjanik, cis. 2 (1957).

X. L.

Muchanovske ropy patri do rajonu kinel-cerkas-

kdho. V kujbysevske oblasti byla ropa navrtdna

prvnb r. 1936 a na zaklade pruzkumu v letech 1936

az 1944 byla objavena rada dalsich lozisek., V^hle-

dove je najnadSjnejsi rajon kinel-cerkask^, v kte-

rem byla objevena muchanovskd ropa (Muchanovo

lezi asi 80 km na v^chod od Kujbyseva) v nedavnd

dobe. Nejdrive ve vrstvach uhelnych a r. 1955 ve

O RAU. ROC. 1(9), CIS. 2-3 (1959)

• Balsie Ioziska ropy v Syrii. Bri Jazirahu v severnej

Syrii navftali pat produktivnych lozisk, o ktorych sa

predpokladd, ze mozu poskytovat roCne 2 milidny ton

ropy. Rovnako optimi sticky sa vyslovili sovietski odibor-

nici. Ked'ze vlastna spotreba ropy v Syrii je asi 700 000

ton a novy zavod na spracovanie ropy v Homsu bude

spracuvat 1 000 000 ton ropy rocne, bude Syria ropu aj

vyvazat.

Chem. Ztg., cts. 2011958 XL

Rajony kujbysevske oblasti:

1. sergijevsky

2. kinel-cerkasky

3. capajevsky,

4. samarsky.
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Rozsirit sortiment chemickych produktu

koksovdm

Na kvdtnovem plenu UV KSSS byla vyresena

otazka uplndho a komplexnlho vyu21vdnl produktu

koksochemickych z&vodu pro rozvoj vyroby synte-

tickych ldtek a ostatnl chemicke vyroby.

V soudasne dobd tvorl podll koksochemikali! na

vyrobS plastickych hmot, synt. vlaken, pracich pro-

stfedku a jinych syntetickych ldtek vice nez 60. °/o.

V fad6 pflpadd ]sou koksocheraicke produkty jedi-

nyra zdrojem surovin. Benzen, rozpustidlovy benzen,

naftalen, krezoly, inden-kumaronove pryskyfice,

dehtovd oleje pro vyrobu sazl, pyridinove zasady

a rada dalsich produktu jsou dod&vany pro potrebu

chem. prtimyslu prevdznd .
koksochemil.

Synteticky fenol a tenoplasty, bakelitovy prasek,

cyklohexan, kyselina adipovd, hexametylendiamin

a na ]eho basi syntetickd vldkno kapron; etyl-

benzen a styren, polystyren a butadien — styrenovy

kauduk se vyrabdjl ze znacndho podilu koksoche-

mickd suroviny. Vyhradnd se z koksochemicke su-

roviny vyrdbl ftalanhydrid, slouEIcI k vyrobd glyp-

talovych pryskyric a plastifik&torCi. Cennd druhy

aktivnlch sazl pro vyrobu gumy a vyrobku z gumy
se vyr&bdjl z dehtovych olejfi. Inden-kumaronove

pryskyfice, potfebnd v stdle vzrdstajlclm mnozstvl

pro vyrobu linolea, obklddadek, nahrazek klihu,

rdznych druhd lakd a barev, se vyrdbdjl z nena-

sycenych sloudenin, obsa^enych v surovem benzolu.

Nejlevndjslm zdrojem vodlku pro syntesu amoniaku
a hydrogenizace detnych koksochemickych produk-

td je koksdrensky plyn; soudasnd ]e u zavodd „Jih“

zdrojem pro vyrobu elementdrnl slry a kys. strove.

Koksochemicky prumysl vsak mu2e a must do-

ddvati jeste vice produktd pro org. syntesy lepsl

kvality a ve vice druzlch.

Zatlm je vsak nutno konstatovat, ze chemicky

prdmysl si osvojuje vyrobky koksochemie pomalu

a v nedostaitecnto mnoZstvI. Napflklad z celkove

produkce benzenu spotfebuje chem. prumysl mens!

polovinu. Vysvetluje se to nedostatecnou kapacitou

vyroby synt. ldtek na basi benzenu. Analogicky

stav je u naftalenu — chem. prumysl spotrebuje jen

60 % vyroby. Vodlku z koksdrenskeho plynu pro

syntesu amoniaku se vyuzlvd jen z 8 %, nehledd na

to, 2e spotfeba amoniaku je daleka nasycenl.

Pokusy se strany koksochemiku o dodavky no-

vych produktd, jako cisty karbazol, fluoren, fenan-

tren, acenaften, metylnaftaleny, indol, chinolin, di-

cyklopentadien, byly pfllis nesmele a nebyly

podporovdny se strany chemickdho prdmyslu, pro-

tore spotfeba tdchto produktd nenl chemickym
prumyslem organisov&na. Je to tlm nepfljemndjsl, 2e

udaje zahranicni literatury hovofl o velikych mo2-
moZnostech pouZitl techto produktu. Naprlklad

karbazol a fluoren se pouzlvajl k vyrobe plastic-

kych hmot typu vinylovych sloudenin; acenaften

se pfevadl v acenaftylen, ktery je komponentou pfi

vyrobe kopolymernlch pryskyric. Metylnaftaleny se

pfevaddjl ve vinylnaftaleny, z nich vyrobene plas-

tickd hmoty vynikajl zlepsenymi mechanickymi
vlastnostmi a zvysenou tepelnqu stalostl. Z fe-
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nantrenu se vyr&bl kyselina difenova, pouzlvand

k vyrobe polyesterovych pryskyric a kvalitnlch

klihu. Dale se pak vyuziva fady dalsich koksoche-

mickych produktu, v SSSR nevyrabenych, protoze

zatlm neexistuje potreba.

Rozsxrend pouzlvanl novych koksochemikali! vy^

zaduje spojeneho usili chem. prdmyslu a kokso-

chemie a musl byti proveden spolecn^ v^zkum ve

vdci techto produktu. RovnSZ je nutno zkoordinovati

projekcnl a stavebne montdznl prace, protoze vy-

robci i spotrebitele se musl zajlmati o vyuzitl sou-

casnd.

Nezdvisle na perspektivach rozvoje sortimentu

koksochemikali! bude nutno provdsti v^zkum v ob-

lasti zv^sen! pou^iti ldtek jiz davno vyrdbdn^ch,

predevium benzenu, naftalenu, fenolu, krezolfi, xy-

lenolu a dalsich. Na jejich zaklade musl b^ti v nej-

blizslch letech zahajena rozsirend v^roba styrenu,

metylstyrenu, synt. fenolu, kys. adipove, kaprolak-

tamU, ftalanhydridu, smdcedel, dispergdtorh,- polo-

produkth pro vyrobu barviv, mentolu, tymolu, antra-

chinonu, vitaminh, leciv, insekticidu a rady dalsich

prepardtu.

V koksochemick^cli zavodech nutno zavdsti ra-

ciondlndjsl vyrobnl postupy s komplexnlm vyu2I-

vanlm surovin, je-li to vhodnd, jiz prlmo spojend

s dais! v^robou poloproduktfi. Najpr. v^roba ftalan-

hydridu nevyzaduje cist^, krystalicky naftalen, je

mozno pouzlti naftalenove frakce. Bude proto vy-

hodne organisovati vyrobu ftalanhydridu v rdmci

cechu destilace dehtu. V nejblizslch letech bude

nutno rozslriti i vyrobu kumaconov^ch pryskyfic,

pro co jsou realnd moznosti.

Znacny zajem vzbuzuje cyk.lopentadien, v sou-

casne dobe skoro nevyu2ity. Vyroba technicky Cistd-

ho dimeru mu2e byti zavedena ve vsech koksoche-

mickych zavodech, ktere majl cechy rektifikace

benzenu.

Naprosto oddelene stojl otazka zavedenl a zv^-

senl vyroby novych latek irsolovan^ch z cernouhel-

neho dehtu a sur. benzenu. Charkovsky koksochem.

zavod ji2 vyrabl 25 novych latek; napr. isomery

xylenu a krezolu, antracen, fenantren, karbazol,

acenaften, inden, mezitylen, tiofen, indol a radu

jinych. Vyrobu techto a dalsich, pripadnd i polo-

produktd je nutno organisovati rychle, aby nase

vedecko-vyzkumne ustnvy a katedry Vysok^ch skol

mohly pracovati na rozslrenl pouzlvanl noveho sor-

timentu koksochemickych vyrobkft pro vyrobu po-

lymeru, pracich prostfedku, insekticidd, IdCiv, vi-

taminu a dalsich pjroduktu siroke spotreby.

tJkoly postavene na kvetnovem plenu fJV KSSS
jsou velike. Nenl vsak pochyb o tom, 2e sovdtskd

koksochemie se s nimi dobre vypofadd a zajistl

chem. prumyslu suroviny v potfebnem mno2stvi

a sortimentu.

Koks i chimija 10, 3—5 (1958), ref. Ing ,
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ROVNOVAhA ROZDELENIA VELKOSTI CASTIC V JEDNOTKE
FLUIDNEHO

Proces fluidneho 'koksovania stiepi fazke ropne
zvysky na plynnd, kvapalne produkty a koks. Koks
vzniknuty reakciou obal'uje povrch fluidizovanych

castic, ktorych fluidizacia a cirkulacia v pripade

kontinuitneho narastania zfn moze sa staf obfa2-

nou. Preto kontrola velkosti castic ]e nevyhnutnou
poziadavkou pre udrzanie uspokojivdho rozdelenia

velkosti.

Castice mozu narastaf dvojakym mechanizmom:

1. Usadzovanim koksu na kazdu casticu vo forme
nanosu rovnakej hrubky, tzv. prirodzenym rastom.

2. Zhlukovanim-aglomeraciou pri zrazkach jem-

nych castic ( <70 v prostredi Eiastocne skrako-

vane] suroviny.

Rozdelenie fazke] suroviny, resp. vzniknuteho kok-

su medzi skutocny rozsah velkosti castic riadi rela-

tivny rast velkosti zfn, ktoreho znalosf Je nevy-

hnutna pre kontrolne vypocty.

Autori prestudovali rast koksovych zfn v pokus-

nom zariadeni so siestimi frakciami metalurgickeho
koksu, tvoriacimi siroku frakciu s vysokym obsahom
popola (15,5%).

Vo vzorke, odobrane] pred ukonCenim koksova-
cieho pokusu, bolo opaf stanovene percento popola
v kazde] frakcii (tab. lj. Pri znamom obsahu popola
vo vyrobenom kokse (2,5 %) mohol byf vypocitan^
prirastok koksu v kazde] frakcii.

Rozdelenie obsahu popola vo frakciach

TabuTka 1

Vel'kosf castic

v mikronoch

Obsah frakcie vo

vah. %
Obsah popola vo

vah. %

417—295 8,8 12,2

295—246 8,0 10,7

246—175 25,2 7,9

175—147 32,0 6,0

147—104 25,0 5,5

<—104 1,0
i

—

Vypocitane percenta koksu su priamo umerne
v medziach experimentalne] presnosti ‘ povrchu,

v oblasti kazdeho rozsahu velkosti castic.

Tento zdver ]e potvrdeny grafom a mikrofotogra-

fiou rezu koksove] castice, z ktore] Je zjavny rovno-

merny a kruhovy rast.

Studiom spafovania koksu dospeli autori k obdob-

nym poznatkom. Ubytok koksu spaleneho v ka^dej

frakcii bol umerny ciastkam povrchov reprezento-

vanych danymi frakciami.

Nakolko prirastok vyrobeneho i ubytok spaleneho

koksu sa priamo vzfahuje na hranicne plochy pev-

nych ldtok, zmena priemeru male] castice. J.e pri

raste ekvivalentnd priemeru vel'kej castice pri spa*

fdvani.
v '
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Oba javy, rast i spafovanie, mozno definovaf po-

mocou normalne] rastovej rovnice

d = d0 + R . t,

kde d Je casticovy priemer v ^ po case t;

d0
— pociatocny priemer koksovych zfn v mik-

rdnoch a

R — rastova konstanta v p/h.

Vel'kosf a mnozstvo castic pridavanych, velkosf

a mnozstvo castic odoberanych zo systemu
/
su dva

faktory, ktore urcuju rovnovahu rozdelenia velkosti

castic.

Pri pridavani frakcie tzv. nasadoveho koksu
(74—147 mikr.) boli analyzovane a teoreticky po-

rovnane dva sposoby odoberania koksu.

1. Neselektivne odoberanie rovnovdznej zmesi
koksu.

'

J

2. Selektivne odstrariovanie neziaducich — vel-

kych castic.

Pre oba spdsoby bola rovnovaha vypo^itand a po-

rovnana s experimentalnymi vysledkami, z coho

vyplynuli tieto zavery:

1. Pri neselektivnom odoberani koksu bude zmes
rovuovazne sirsou frakciou, s casticami vacsimi ako

pri selektivnom vytriedeni vel'kych zfn. Toto zo-

vsobecnenie je platne pre urcity priemer a urcity

pomer vyrobeneho koksu k nasadovemu.
2. Ak pomer vyrobeneho a nasadoveho koksu je

staly, potom vel'kosf cirkulujuceho koksu je priamo

umerna velkosti nasadoveho koksu.

3. Ak priemer povodnych castic vzrastie zo 74 na
104 mikronov, musi sa znizif pomer vyrobendho

koksu k nasadovemu z 20 na 10, aby bolo zacho-

vane povodne rozdelenie vel'kosti castic.

Pri selektivnom odstranovani velkych castic ]e

rovnovdzna zmes kontinuitne vypusfand zo spal'o-

vacej nadoby do triediace] koldny, z ktore] jemnd
castice su uletom vrdtene do spal'ovace] nddoby

a hrube zrno — produkt — padd na dno,
, or

Iny spSsob, ktorym mozno zabrdnif nadmern6mu
rastu castic, je ich drvenie. Zdkladnou myslienkou

tejto prace bol ndvrh systemu pre nepretrzite zmen-
sovanie velkosti castic bez narusenia koksovacieho

procesu.

Oba navrhy, ktore autori nazvali „cielovym“

a ,,dyzovym“ drvenim, vyuzivaju ako zdroj me-
chanicke] sily plyn, potrebny i na fluidizovanie

koksu v reaktore.

Pri ciel'ovom drveni v laboratornej aparature sa

vypusfa fluidizovany koks zo zasobnika cez sto-

]ak a posuvadlo do zmesovacej rurky, ktora sa zu-.

zuje v tzv. zrychl'ovaciu rurku. Vel’ka rychlosf zmesi

koksu so vzduchom udelu]e casticiam dostatocnu

kineticku energiu, potrebnu pre ich rozdrvenie pri

naraze na pevny kovovy ciel
1

.

Na tejto aparature bol preskumany vplyv vzdia-

ienosti vyustenia zrychl'ovacej rdrky od drviacej

plochy, rozmery zrychl'ovace] rurky, pomer tuhe]

fdzy k ‘plynu a vplyv rychlosti* piynu na ucinnosf

drvema.
' * :
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Ako najzbvaznejsi cinitel' sa prejavila rychlosf,

ktorb sa v praktickych medziach pohybuje od 30 do

60 m/s,

Pri dyzovom drvenf bol plyn vstrekovany vel-

kou rychlosfou do lozka fluidizovaneho koksu

v jednomintitovych intervaloch. Drvenie castic

energiou expandujuceho plynu bolo tu spojene

s vytriedemm jemn^ch castic [
<70 mikr.). Vyfa-

Zok drvenia bol umerny vykonu vypocitanemu-

z adiabatickej expanzie plynu.

Hoci cielove drvenie sa prejavilo ako ucinnejsie

(50 az 60% pozadovanej frakcie), dyzovy sposob

drvenia (30 az 40 % pozadovane] frakcie) previa-

dal svojou Jednoduchosfou.

Suhrnnd skusky kontroly a ovladanie vel'kosti

castic boll vykonane na poloprevbdzkovom zaria-

deni fluidnbho koksovania s vykonom 100 bbl za

deri.

Porovnanie skutocn&ho a predpokladan^ho

rozdelenia vel'kosti castic v rovnovaznej zmesi

Tabutka 2

Mikronov Skutocne
Predpo-

kladanb

Vahove % do 295 20 17

246 28 si

175 45
1 *'

60

148 65 70

Pri tychto pokusoch bola cinnost drvicov vyni-

kajuca a vel’kosf castic v praktickych medziach
zhodna s teoretickymi predpokladmi. Pozri tab. 2.

CEP , cis. 8 (1958) ~P. Sp —

MODIFIKOVANf BBC-TEST

Jar. DRAGOUN, CZL - OSTRAMO, n. p., Ostrava

V poslednych rofcoch sa mnozili staznosti na kvaiitu

mazacich olejov pre parne turbiny. Preto sa urobili

rozsiahle laboratbrne skusky na najdenie jpristupp^ho

technologickbho postupu pre vyrobu kvalitnbho turfci-

novbho oleja z danej suroviny.

Priprava vzoriek

Vychodiskovym materialom na pripravu turbinovych

olejov bol selektivny rafincit upraveny pridavkom 5 %
l'ahsieho neparafinickbho podielu na potrebnu viskozita.

Konecna zmes mala tieto vlastnosti:

specificka v&ha, 20 °C 0,888

bod vzplanutia, °C 203

bod tuhnutia, • °C -9

viskozita, cSt/50 °C 43,2

Tbttv surovina sa zrafinovala roznym mnozstvom kyse-

liny sirovej takto:

vzorka' A 18 %
J 'vzorka B 12 %
vzorka C 6 %

’

Vzorka A sa rafinovala tromi d&vkami kyseliny siro-

vej po 6 %. Kysly olej sa luhoval roztokom NaOH s 5 °Be

pri teplote 80 °C do alkality na fenolftalein. Po odtiahnuti

sedimentovanych naft^novych mydiel sa olej premyval

hordcou vodou do neutralnej reakcie na fenolftalein.

Potom sa olej vysusil pri 85 — 95 °C. Odfarbovacou hlin-

kou sa nekontaktoval.

Vzorka B sa rafinovala dvoma davkami kyseliny siro-

vej po 6 °/o. Luhovalo sa obdobne ako pri vzorke A. Po

vysuseni sa olej prSskoval pri teplote 90 °C tromi per-

centami bieliacej hlinky a sfiltroval sa.

Vzorka C sa rafinovala jednou davkou kyseliny siro-

vej a d'alej sa spracovala ako vzorka A a B s tym roz-

dielom, ze sa pouzilo 5 % bieliacej hlinky.*)

*) Rozne mnozstvS hlinky sa p.ouzili na dosiahnutie

priblizne rovnakych farieb olejov rafinovanych roznym
mnozstvom kyseliny sirovej.

RAU. Roe. 1(9), CIS. 2-3 (1959)
’

1 Popisanym sposobom rafinovane oleje vykazovali tieto

vlastnosti:

_ M t'b ’

i
’ tr A '

'B C CSN 656 620

L

specifickS. vSha , 20 °C 0,886 0,888 0,889 neudanfi

bod vzplanutia , °C 195 195 1S6 najmenej 195

bod tuhnutia , °C pod -8 pod -8 pod —8 nio nad -8

neutralizacn6 cislo 0,01 0,01 0,01 najvjssie 0,05

cislo zmydelnenia 0,3 0,03 O', 03 najviac 0,15

viskozita , cSt/50 °C 33,78 38,85 43,16 29 az 34

viskozitny index 83 82, 86 i nie pod 60

0,1 c.

farba v Vi “ kyvete 2 zl. 6 zl. 4 zl. neudand

Cast kazdej vzorky sa aditivovala inhibitorom oxydacie

obchodnej znacky DriVerol, ktory je v podstate

2,6-di-tere.butyl-4-metylfe,nol. Vzorky bez ciselnbho

indexu neobsahuju aditiv a vzorky s indexom

5 obsahovali 0,0£% aditivu

1 obsahovali 0,15% aditivu

3 obsahovali 0,30% aditivu

Skusanie pripravenych vzoriek

Napriek tomu, ze turbinove oleje su. dolezitym dru-

hom priemyselnych mazacich olejov, nem&me doteraz

vhodnu skusku, podl'a ktorej by sme mohli spolahlivo

posudit kvaiitu turbinoveho oleja pripravenbho roznym

sposoibom, Zatial' sa pouziva vseobecne znamy BBC-test.

Skusili sine preto predlzit cas trvania tohto testu

z troch na 6 a 10 dm.

Tato mbdifikdcia nam umoznila lepsie posddit trvan-

livost rozne pripravenych turbinovych olejov. Sucasne

sa nam podarilo dobre zhodnotit vplyv rozneho mnozstva

Driverolu.

Spravenie predlzeneho BBC-testu

Dvesto g skusaneho oleja, do ktoreho je vlozend

vylestena dosticka z elektrolytiokej medi (40X70X1

mm), sa ponori s kadickou do olejovbho kupel'a a nech^

sa v nej starnut pri 110 °C. Po stanovenom case sa olej

55
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Tabulka C. 1.

Cas starnutia 72 hod. 72 hod. 72 hod. 72 hod. 72 hod. 72 hod. 72 hod. 72 hod. 72 hod. 72 hod. 72 hod. 72 hod.
oznacenie A A 5 A 1 A 3 B B 5 B 1 B 3 C C 5 C 1 C 3

vfih. % Driverol 0 0,05 * 0,15 0,30 0 0,05 0,15 0,30 0 0,05 0,15 0,30

farba 66, 40z 4c, 8z 0,86, 9z 0,46 7z 20c, 135 20c, 205 66, 65 2c, 9z 206, 135 206, 205 6c, 65 4,26 105

4,1m 4,1m 3m
emulgficia v ml 3 2 2 2 14 18 2 3 83 71 4 4

c. kys. mg KOH 0,070 0,058 0,008 . 0,005 0,147 0,13 0,055 0,014 0,164 0,164 0,029 0,011

c. zmyd. v mg
KOH 0,304 0,190 0,175 0,112 0,696 0,666 0,241 0,193 0,817 0,806 0,310 0,212

V 50 vcSt 34,20 34,40 34,0 33,8 40,15 40,44 39,82 39,3 44,34 44,59 43,5 43,5

V. I. 87,8 87 87,8 89,1 83,1 81,8 80,9 82,4 85 83,9 83,8 81,4

Cas starnutia 144 h 144 h 144 h 144 h 144 h 144 h 144 h 144 h 144 h 144 h 144 h 144 h

oznaSenie A . A 5 A 1 A 3 B B 5 B 1 B 3 C C 5 C 1 C 3

vSh. % Driverol 0 0,05 0,15 0,30 0 0,05 0,15 0,30 0 0,05 0,15 0,30

farba 136, 60z 16c, 60z 36, 9z 16, 8z 276, 405 196, 305 246, 105 4,2c 256, 305 21c, 205 24c, 185 66

8,5 m 8,3 m 1 m 11 5 8,6 m 8,5 m 2 m 505

emulgficia v ml 8 8 1 1 66 36 5 1 89 74 39 3

5. kys. mg KOH 0,200 0,105 0,029 0,009 0,365 0,247 0,098 0,200 0,390 0,317 0,220 0,055

c. zmyd. mg
KOH 0,920 0,823 0,333 0,187 1,450 1,368 1,150 0,242 1,617 1,490 1,265 0,271

V 50 v cSt 34,94 34,50 34,3 33,83 40,82 40,85 40,55 39,48 45,22 1 45,46 44,82 43,5

V. I. 88,4 88 86,4 87,7 83,9
1

84,6 80,7 82,5 83,7 83,9 84,5 84,2

Cas starnutia 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

oznacenie A A 5 A 1 A 3 B B 5 B 1 B 3 C C 5 C 1 C 3

vfih. % Driverol 0 0,05 0,t5 0,30 0 0,05 0,15 0,30 0 0,05 0,15 0,30

farba 216, llz 21c, llz 196, llz 3,76 nemozno nemozno 336, 845 236, 105 nemozno nemozno 306, 775 226, 105

4,1m 4 m 1,2 m 10 z 9,9 m 5,2 m 9,9 m 4 m
emulgacia v ml 27 22 8 2 38 32 18 23 98 82 33 88

c. kys. mg KOH 0,300 0,264 0,235 0,011 0,423 0,412 0,353 0,198 0,506 0,441 0,363 0,235

c. zmyd. mg
KOH 1,393 1,356 1,090 0,302 2,213 2,151 2,060 1,362 2,271 2,183 2,115 1,362

V 50 v cSt 34,98 35,04 • 35,16 34,34 42,65 42,09 92,78 40,98 46,10 46,5 46,20 44,98

V. I. 87,6 88,9 87,2 87,4 81 82,5 85,2 78,2 82,9 84 84,3 83,8

vyberie s kadickou z kupel'a a necha sa vychladnut

(24 hodin — usadenie kalov). Potom sa vyhodnoti.

Stanovi sa:

1. Farba meranlm v 1/4 ” kyvete, kolorimeter Lovibond,

2. Neutralizacng cislo podl'a CSN 656214,

3. Cislo zmydelnenia podl'a CSN 656215,

4. Deemulgacna skuska.

Emulgacia starnutSho oleja sa podl'a smernej CSN
zistuje v odmernom sklenenom valci s.50 ml starnutSho

oleja a s 50 ml destilovanej vody vo vriacom vodnom
kupeli. Do zmesi sa predpisanym sposobom uvadza pri

1 atm. vodna para pocas 30 minut. Po vybrani valca

sledujeme rozdel'ovartie jednotlivych vrstiev, t. j. ole-

jovej, vodnej a emulzie.

Vysledky dosiahnute so vzorkami A, B a C v pod-

mienkach modifikovaneho BBC-testu su v tabul'ke c. 1.

Zavery z vykonanych skusok

1. Cim vacsi je obsah Driverolu v rafinovanom oleji,

tym je olej trvanlivejsi,

2. Tym istym mnozstvom Driverolu dosiahneme pre-

nikavejsie zlepsenie olejov rafinovanych intezivnejsie

kyselinou sirovou.

3. Driverol predizuje indukcny cas, pricom v pod-

mienkach predlzeneho testu prudko stupa cislo zmy-

delnenia.

4. Mnozstvo pridaneho Driverolu a dlzka indukcnej

periody sti v linearnej zavisiosti.

5. Pri oleji rafinovanom len 6 % kyseliny sirovej sa

po praskovani 5 % bieliacej 'hlimky hodnoty oleja po

starnuti nepatrne zhorsia, pricom vsak zasadne vplyv

rozneho mnozstva odfarbovacej hlinky mozno zanedbat.

Laboratdrne hodnotenie oxydacnej

stalosti motorovych olejov

Pre ten'to dcel bol navnhnuty rad sposobov, z ktorych

ani jeden nereprodukuje prevadzkove pomery. Okrem
normalizovanych stanoveni tzv. oxydacnych cisel maza-

cich olejov poziname z funkcnych skusok tieto testy:

Papokov (1) a skusku, ktora sa v CSR nazyva „dostic-

kovd“ (2, 3, 4, 5). Najnovsie prinasa logicku myslienku

Pallay ( 6 ) o roznosti teplot oleja v kartere a na ste-

n^ch valcov. Zdoraznuje, ze slaby olejovy film je na

stendch valcov podrobeny teplote 230 az 250° C (dostic-

kova skuska pracuje 6 hodin pri teplote 250 °C) len

krdtky cas a vacsia cast oleja vylkazuje v kartere -

56

podl'a prevSdzkovych pomerov — teplotu 55— 110 °C.

Na zaklade toho skonstruoval novy typ skusobn&ho pri-

stroja, ktor^ho funkcia je jasna zo schamy.

a) karter: plni sa 150 g sktisan^ho oleja zahrievan§ho

v case skusky na 80 °C

;

b) cerpadlo: piestove s regulovatel'nym zdvi'hom pies-

ta, zarucujuce pravidelny prisun oleja

z karteru do rozprasovaca

;

c) rozprasovac: rdrka z nehrdzavejucej ocele, dolu

s jemnou perfor^ciou. Rurka rotuje rych-

lostou 1 000 otacok za mintitu, cim sa

docieli jemne rozptylenie oleja po stenach

yalca

;
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d) valec: vnutri lesteny, s dlzfkou 350 mm, hrubka

steny 1 mm a s vnutornym priemerom

30 mm. Valec je ponoreny do olejoveho

kupel'a, ktoreho teplota sa udrzuje na

250 °C;

e) olejovy kupel': izolovany, s imiesadLom, ponornym

varicom, kontaktnvm a kontrolnym teplo-

merom.

Valec odvazime s presnosfou na 0,01 g a upevnlme.
Do kartera nalejeme olej v mnozstve 150 g, zapneme
kurenie, regulacnb zariadenie a miesadlo. Len co sa

v kartere olej ohrial na 80 °C a v olejovom kupeli stupla

teplota na 250 °C, zacneme s cirkulaciou oleja rychlostou

3 g za mintitu (70 kvapiek za minutu), ktoru roblme

po 6 hodin. Potom vyjmeme valec, zvonka ho ocistime

benzenom a znutra analytickym benzlnom (na odstra-

nenie oleja). Ocisteny valec zvazime, aby sme urcili

mnozstvo usadenln, ktore nan prilipli.

Hodnotenie vysledkov

1. Stanovlme viskozitu oleja pred (V^ cSt) a po

(V
2

cSt) skuske pr,i' 50 °C. Stanovlme pomer V
2
/V

1 ;

2. Stanovlme karbonizacny zvysok podl'a Conradsona

pred skuskou a po nej a zlstlme rozdiel CC^-CCT^
3. Urclme neutralizacne clslo oleja pred (Sj^) a po

(s
2 ) skuske a stanovlme rozdiel s

2
— s^.

Hodnotenie detergentnych vlastnosti oleja

Vaha valca pred a po skuske nam udava mnozstvo

usadenln, z ktoreho mozno usudzovat na dispergacne

a detergentne Vlastnosti oleja,

Ine moznosti pristroja

1. Zistovanie oxydacnej stalosti oleja v zavislosti od

teploty;

2. Skusanie katalytickeho vplyvu kovov (material val-

cov) na oxydaciu olejov.

Ako pri' vsetkych navrhoch podobnych funkcnych

prlstrojov nereprodukuje ani tento dokonale prevadz-

kove pomery v motore. Mozno vsak dovodne predpo-

kladat, ze hodnoty najdene v navrhnutom pristroji pre

oleje cistli, bez zosrachtujuciclh prlsad, budu blizsie

skutocnosti nez hodnoty zistene s tym, istym olejom

v. americkom (dostickovom) pristroji Me Kee-ovom,

ktory je cbmenou povodn^ho pristroja Stagerovho.

V suvislosti s ocakavanym pouzlvanlm motorovych

naft s vysslm obsahom slry muslme brat: do dvahy

v motorovych olejoch detergenty s tzv. alkalickou

rezervou. Xieto — ako je znamo — viazu, cize neutra-

lized kysle splodiny zo spal'ovania slrnych pallv. Aby
sme mohli v navrhnutom pristroji skusat i takto aditi-

vovane oleje, stojl za vaznu uvahu privadzat do valca

kyslicnlk sirieity a tym, sktisku pribllzit viac modernej
praxi naftovych motorov.

Literatura:

1. GOST 5737-53; GOST 4953-49; CSN 656226

2. Stager H. a Kunzler H.: Schweiz. Archiv u. Wiiss.

8,231 (1942), 10,63 (1944);

3. MicKee S. A. a Fritz A. R.: Anal. Chem. 21,568 (1949)

4. Kreulen D. J. W.: J. Inst. Petr. 37,316 (1951)

5. Wood L. G. a Buchwald H.: IEC 48,1925 (1956)

6. Pallay Istvan: Veszpremi Tudom^nyos iilesszak 1957;

A Magyar Asv6nyolaj es Foldgazklserleti Intezet

elbadasa.

X. L.\ Vrb.

® Nove antioxydacne cinidlo. Z novych antidetonac-
nych cinidiel sa zatial' najviac skusenostl zlskalo
s metylderivatmi cyklopentadienyl-mangan-trikarbonylu.
V umele namiesanej zmesi paliva (40 % toluenu, 30 %
n-heptanu, 20 % diizbbutylenov a 10 % i-oktanu) sa
prlsada prejavila oproti TEO dvojnasobnym ucinkom
(VM).

Ind. Engng. Chem., cts. 1011958 XL

• Umele cyklopropany. Cyklopropany mozno pripra-
vovat z prlslusnycih oleflnov, pricom sa metylenova
skupina aduje na olefinicku dvojnti vazbu v pritomnosti
Zn-Cu komplexu. Napr. cyklohexen, metylenjodid a Zn-Cu
komplex sa miesaju pod spatnym chladicom v bezvo-
dom etere po 48 hodin. Obycajnou destilaciou vydellme

RAU. ROC. 1(9), CIS. 2-3 (1959)

48 % ibicyklo (4,1,0) Iheptan. Vseobecne sa vyt'azky pohy-
buju od 10—70%. Najvhodnejsl komplex Zn-Cu sa pri-
pravl zahriatlm zmesi Zn-prachu a CuO (8:1) pri 500 °C
vo vodlkovej atmosfere. Cisty cyklopropan takto pripra-
veny sa pouzlva ako anestetikum a derivaty ako inzek-
ticldy.

Chem. Engng. News, cis. 49/1958 X. L.

® Paliva s vysslm obsahom energie. Paliva s vysslm
obsahom energie sa stale intenzlvne studuju. Na prl-
pravu alkylboranov z boraxu a BF^ sa pouziva Zieglerov
katalyzator — trietylalumlnium. Prlprava alkylboranov
altkylaciou diboranov acetylbnom je taka ista ako alky-
lacia trichlor.silanu acetylenom na trichloretylensilan.

Ind. Engng. Chem., cts. 10/1958 X. L.
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PREDBEZNi HODNOTENIE KOROZIVNYCH VLASTNOSTI SIRNYCH ROP

L. D. ZACHAROCKIN a S. T. MESCERJAKOV

Tazba sirnych rop v Uralsko-Volzskej oblasti je

dnes asi 62 % celkovej tazby v SSSR. Kedze tazba

v tejto oblasti bude prudko sttipat, venuje aj CSR zvy-

senu pozornost spracovaniu sirnych. rop. Sirne zldce-

niny,, obsiahnute v rope, sa v priebehu obycajneho i kata-

lytick£ho spracovania rozne premienajti. Marne teda

vo .vyrobkooh z ropy sirne zluceniny primarne a splodiny

sekunddrnych konverzii. Oba druhy sirnych zldcenin

vyvolavaju v zariadeniach zavodov spracujucich ropu

kordziu s roznou intenzitou. Povodne sa tato korozia

pripisovala celkovemu obsahu siry v rope. Skusenost

vsak ukazala, ze to tak nie je, a stanovenie celkoveho

obsahu siry v rope nie je spravnym
.
vodidlom na posu-

denie korozivnej agresivity ropy.

V SSSR vypracovali na predbezne posudenie koroziv-

nych vlastnosti rop tento sposob: v nepretrzite pra-

cujdcom laboratornom zariadeni sa ropa destiluje za

atm. tlaku do 350 °C. V zariadeni mozno umiestit v roz-

nych miestach vzorky kovov, ktorych vahovy jubytok

n&m poskytuje kvantitativny obraz o korozivnej ucin-

nosti destilovanej ropy. Na odolnost v rope pritomnych

sirnych zldcenin proti teplu usudzujeme z mnozstva

sirovodika vznikajuceho za destil&cie. Hlavnymi ele-

mentmi destilacneho zariadenia sd: davkovacie a nastre^

kovacie zariadenie, destilacnd nadoba s deflegmatorom,

elektricka pec s automatickou regulaciou, zberace desti-
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Kalinska (Baku) - 49 0,34

Surach^nska (Baku) 0,08

0,23 156 0,41

Muchanovskd Devon 0,57 40 0,19

Skapovskd Devon D 4 0,60

Dimitrevska Devon D 4 ? 70 0,22

Po’krovska uhol'ny 1,15 156 0,41

Serafimovska Devon 1,40 171 0,53

2igulevskS Devon 1,45 190 0,36

Skapovska Devon D 1 1,50 263 0,30

Muchanovskd uhol'ny IV 1,58 403 0,87

Tujmazinska Devon 1,29 490 0,94

Pokrovska Baskirie 0,56 580 0,94

Sultangulovska Devon 1,78 585 1,04

Muchanovska uhol'ny 1,10 529 1,92

Tarchan uhol'ny 2,96 1003 2,26

Strelnen&ka uhol'ny 1,27 1038 1,7 7

Radajevskd uhol'ny 3,05 1600 3,17

Bajtuganska uhol’ny 2,58 1740 3,12

Jablonevska kingursky 2,00 2525 2,56

Sernovodskd uhol'ny 3,41 2587 3,50

Isimbajska artinsky 2,68 5381 6,88

Vych. Stepanovska kalinovsky 2,94 6495 5,44

Kalinovskd permsky 3,80 9500 6,25
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latov a zvysku, hydraulicky uzaver a termostat. Vzorky

kovov su z uhlikatej ocele normalizovanej pri 860 °C

a mozno ich umiestit kdekol’vek, napriklad v destilacnej

nadobe, v deflegmatore a v kondenzatoroch-chladicoch.

Do nadoby a pod. davame vzorky kovu valcoviteho tvaru

pniemeru 10 mm a dlzky 40 mm. Skuska tr'v£ 12 hodin,

pricom presadenie je 90 cm3/hod. Vahove zistena kordzia

plieskov sa prepocita na prenik do hlbky v mm/rok.

Sirovodik, ktory vznika pri destildoili, stanovujeme

v odchadzajucich plynoch a v destil&toch. V destil&toch

absorbujeme sirovodik 15 %-nyrn roztokom s6dy. Des-

tildt a roztok dokladne pretrepeme v deliacej ndlevke.

Potom pridame do deldcky 0,5 ml 1 %-ndho alko'holic-

kdho roztoku tymoiftaleinu, cim sa kvapalina zafarbi

na rnodro. Pridavkom mal&ho mnozstva 2-n roztoku

H2SO4 alebo HC1 upravime pH roztoku na 9,3. Pritom

sa roztok ciastocne odfarbi. Roztok alkalizujeme, aby

sa uvol'nili 1 merkaptany z vodnej vrstvy a previedli sa do

vrstvy uhl'ovodikovej. Po odstrdneni vodnej vrstvy pre-

myjeme uhrovodikovd vrstvu, ktord zostala v delicke,

dvakrat 0,01-n roztokom tetraboritanu sodneho a pre-

myvacie vody pridame k hlavndmu podielu, Sirovodik

stanovime jodometricky a jeho mnozstvo vyjadrujeme

v mg na 1 liter predestilovanej ropy.

V tabul'ke uvedene vysledky sa ziskali opisanym spo-

sobom a dobre suhlasia s prevadzkovou praxou. Bakinsk6

ropy, su uvedend na porovnanie korozivity so simymi
ropami.

Na zdklade uvedendho testu mozno sirne ropy dopredu

ohodnotit, vhodne triedit, ucelne uskladnit a spr&vne

spracovat.

X. L.

Z knihy: „Chdmia sirnych org. zldcenin obsazenych

v rope aropnych produktoch." Filidlne nakla-

datel'stvo Akaddmie vied SSSR v Ufe, 1958.

• Zaujem o sovietsku literaturu. Londynsky casopis

,,Petroleum” ma rubriku vytahov zo zahranicnej litera-

tury. V cisle 3/1959 je tychto vytahov 11, .a to 9 zo

sovietskej, 1 z firancdzskej a 1 z nemeckej literatury!

X. L.

• Mezinarodni obchod s ropou je nervozni. Uz delsi

dobu se bbjevuji v zahranicnim tisiku neklidne poznamky

0 vzrOstajicim exportu sovetskd ropy i ropnych vyrobkd.

Referovany casopis nyni konstatuje, ze „promkdni so^

vetske ropy na svetove trhy pilsobi vazn§ (starke) sta-

rosti” . . . SSSR exportuje prumeme denne 50 000 m 8

ropnych produktu na zapadni trhy. Krome toho je kapi-

talisticky obchod znepokojen rozsirovdnim sovetsk^ho

tankoveho lod’stva.'

Chem. Ztg. c. 5/1959 X. L.
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Oxydacm stabilita sodnych mcizacfch tuku

V. KABES, KORAMO, n. p., Kolin •

Sodn6 mazaci tuky jsou koloidni systSmy s radou

vlastnosti, jejichz komiplex oznacujeme pojmem koloidni

stabilita.

Ghceme-li zvysit kvalitu sodnych tuku, musime stu-

dovat drlci parametry, ovlivnujlcl koloidni stabilitu sod-

nych tuku a tyto upravovat tak, aJby se koloidni stabi-

lita sodnych tukti zlepsila.

Koloidni stabilitu sodnych tuku ovlivnuji tyto dilcl

parametry:

a) cthemiidka neboli oxydacm stabilita sodnych 'tuku

(odolnost sodnych tuku proti ucinJkum kysliku),

b) tepelna stabilita sodnych tuku (odolnost sodnych

tuku proti zvysenym teplotam),

c) odolnost sodnych tukii proti ucinkum radioaktiv-

niho zareni.

V tom'to prispevku se probird problematika oxydacni

stability sodnych tuku, ktera byla studovana u sodneho

mazaciho tuku V2K (CSN 65 6915) urcen6m pro mazdnl

valivych lozisek.

U tohoto typu sodneho tuku bylo ilaboratomimi pra-

cemi zjisteno 1

,
ze pusobenim kysliku doch&z! k postup-

ndmu rozrusovani jeho struktury a tim i ke zhorsovSnl

fyzik&lne-chemickych dat, jimiz posuzujeme jeho kvalitu.

Pracuje-li sodny tuk v lozisku dels! dobu, stoupA

vlivem vzdusn§ho kysliku jeho neutralizacni cislo1
.

Struktumi deformace, ke kterym rovnez doch&zi, jiz

nejsou tak prOkazne, nebof jde o kombinovany ucinek

medhanickSho namahani s namah&nim oxydacnim.

S oxydacnim namaihanim sodneho tuku se vsak v praxi

nesetkavame pouze v lozisku, kdy jde o urychlovani

oxydacnich procesu katalytickyim pusobenim Ioziskovych

kovu, ale i pri jeho skladovani3
,
kdy jsou vzdusnym kysli-

kem napadany hranicni vrstvy sodneho tuku. I kdyz

v tom,to pripade jiz nejsou struktumi destrukce tak

mohutn§, ze by vyrazovaly naoxydovany sodny tuk z dal-

siho pouziti, presto muze jeho zvysenS neutralizacni

cislo vyvolavat opravneng obavy z koroze loziskovS

vystelky.

Mechanismus oxydace sodnych tuku a zpusob

hodnocenl jejich oxydacm stalosti

Mechanismus oxydace sodnych- tukti neni.dosud jed-

notne vyiozen.

PrCtbeh oxydace je ovlivnen temito cmiteli:

a) ucinkem svetla, ktere oxydaci vyvolava a pod-

poruje,

b) ucinkem pozitivnich katalyzatoru a iniciatoru. Do

tato skupiny zarazujeme :na prikHad kovova mydla molyb T

denu, kobaltu, olova, medi, zeleza a niklu,

c) ucinkem negativnich katalyzatoru a inhibitor^,

prodluzujicich dobu, potrebnou na rozbehnuti reakce,

tak zvanou indukcni periodu,

d) zmenou faktoru, kter§ oxydacni reakci ovlivnuji.

Na priklad zmenou teploty, doby, tlaku a koncentrace

kysliku, zmenou pomeru plochy oky,slicovan§ho tuku

a objemu kysliku a podobne.

NejobjektiVneji lze mechamsmus a prubeh oxydace

sodnych tuikti vysvetlit aplikaci Semenovovy teorie rete-

zovych reakcnicih mechanismu.

ftetezova oxydacni reakce sodnydh tuku se vyznacuje:

a) existenci indukcni periody az do vzniku prvnich

radikalu,

RAU. ROC. 1(9), CIS. 2- 3 (1959)

b) moznosti rychile zmeny reakcni rychlosti, a to:

•1. urychlemm pomoci latek, tvoricich radikaly,

2. zpomalenim pomoci latek, kter§ vazou radikaly. '

Oxydacni stabilitu sodnych tulku hodnotime d§lkou

indukcni periody,' kterou zjistujeme v Hoffmannove

oxydacni bomibe pracovnim postupeim die CSN 65 6318.

Principem 1:eto metody je podrobeni 20 g zkousenfcho

tuku tlaku kysliku o 8 atp pri teplote 100 °C, po dobu

100 hodin. Sledov^nijm poklesu tlaku kysliku v pravidel-

nych casovych intervalech kbntro'lujeme z^vislost tlak—

doba, ze kter§ lze odecist delku indukcni periody jako

dobu, po kterou nenastavS zretelna absorbce kysliku

zkousenym tukem.

Rozbor parametru, ktere snizuj! oxydacni stabilitu

sodneho tuku

Kyslik nejsnadneji atakuje dvojnou vazbu uhlovodi-

kovb molekuly. Oxydacni stabilita sodneho tuku bude

proto z&visla na kvalite pouzitych surovin. Cim vetsi

pocet dvojUych vazeb, vyjadrovany jodovym cislem,

budou tyto suroviny oihsaho'vati, tim snadneji bude tuk

podl§hat dcinkum kysliku.

Tento predpoiklad byl ovefen stanovenim indukcni

periody u jednotllivych surovin i sodnbho tuku, ktery

z nich byl pripraven v tomto slozeni:

kyselina stearova (jodove cislo 11,2 % J2 ), v. % 9,06

kyselina olejova (jodovb cislo 56,4 % J2 ), v. % 4,81

NaOh, v, % 2,26

naftenovb kyseliny, v. % 0,61

mineralni olej (z neparafiniclke ropy, 3 — 4°E
pri 50 °C), v. % 83,26

Dosazen§ vysled'ky potv,rz\iji, ze mala oxydacni sta-

bilita sodn&ho tuku je predevsim zipOsobovana vysokym
jodovym cislem pouzitych mastnych kyselin.

Pri diskusi o mechanis-mu oxydace sodnyjch tuku bylo

konstatovano, ze oxydacni reakce mOze byt ovlivnovana

pritomnosti pozitivnich katalyzatoru a iniciatoru a jako

priklad byla uvadena mydla nekterych kovu.

I samotny zpOsob vyroby sodneho tuku miize ovliv-

novat zlepsovani ci zhorsovani oxydacni stability vy-

rbbku. Nelze totiz vyloucit moznost koroze zelezn§ apa-

ratury, mastnymi kyselinami, pritomnymi v surovin^ch.

Podle povalLy techto kyselin miize pak dojiti ke vzniku

stearatu, oledtu nebo naftenatu zeleza. 2e je tomu tak,

dokumentuje pritomnost zeleza v sodnbm tuku v mnoz-
stvi nekolika tisicin procenta.

Pro ovefeni vlivu techto provoznich necistot na oxy-

dacni stabilitu sodndho tuku byly laboratorne prlpraveny

vzorky stearatu, oleatu a naftenatu zeleza. Tato mydla

byla pridavana v koncentraci 1,0 v. % k sodnemu tuku,

u nehoz pak byla stanovena oxydacni stabilita. Z dosa-

zenych vysledku je patrno, ze tyto iprovozni necistoty,

predevsim vsak naftenat zeleza, podstatne zhorsuji oxy-

dacni stabilitu sodneho tuku.

Rozbor parametru, ktere zvysuji oxydacni stabilitu

sodneho tuku

Problematika Zvysovani oxydacni stability sodneho

tuku muze byt resena pouzivdnim ldtek, kter6 jsou

schopny vasoat nebo redukovat vzmikajici radikdly, cimz

zabrzd'uji zah^jeni retezove oxydacni reakce a 'pro-

dluzuji tak jeji indukcni periodu.
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Tyto antioxydanty rfebo tez inhibitory rozdelujeme

do nekolika skupin podle ucinny'ch atomu nebo atomo-

vych skupin v jejich moleikule. '

a) Slouceniny s aktivnim centrem
sirou v molekule:

Ocinnost techto aditivd vysvetlujeme jejich schop-

nosti redukovat vznikajici peroxydy a tim prerusovat

retezovou oxydacni reakci.

Cast zastupcu teto skupiny patri k prisadam, ucin-

nym za vyssich teplot. Za spodni teplotni mez jejich

ucinnosti se poklada teplota 250 °C. Pri redu’kci vznika-

jicich peroxydu se tyto latky samy oxyduji na sulfo-

kyseliny, ktere pak rusi inhibicni ucinek. Na druh§

strane vsaik vaze sira, ktera je v molekule, kovy, jez

jsou v mazaclm tuku pripadne rozpusteny, v podobe

sirniku, cimz brani katalytickemu pusobeni techto kovft

na oxydacni reakci. Prednosti prisad tohto typu je, ze

soucasne pusobi protikorozivne. Vysvetlujeme to tim,

ze sira tvori za pracovnich teplot na povrchu mazanych

kovu tenkou vrstvu sirniku, ktera pak chrani kovove

plochy pred ikorozivnim ucinkem zplodin oxydace.

Jiz samotna elementarni sira potlacuje oxydacni

reakce. V uvedene forme vsak nelze teto vlastnosti

vyuzit, protoze soucasne koroduje nektere kovy, prede-

vsim med’, Pouzivame ji proto v kombinaci s jinymi

atomy nebo atomovyimi skupinami v molekule.

b) Slouceniny s aktivnim centrem
fosforem v molekule:

Inhibicni ucinek techto latek, ve kterych byva fosfor

trojvazny a petivazny, vysvetlujeme obdobne jako

u predchazejci skupiny prisad. Tyto slouceniny, ktere

opet projevuji svoji ucinnost hlavne za vyssich teplot,

maji rovnez ucinky protiikorozivni. Che-mickou reakci

s povrchem mazaneho kovu vytvareji na nem pevne

Ipici tenky povlaik, cihranici kovovou plochu pred koro-

zivnim ucinkem zplodin, vzniklych oxydaci. Zmineny

povlak t§z brani katalytickemu pusobeni kovu na oxy-

dacni reakci.

c) Slouceniny s aktivnim centrem
aminovou nebo fenolovou
skupinou v molekule:

Aditivy tohoto typu patri do skupiny prisad, dcinnych

za nizsich teplot, prevazne pod 150 °C. Jejich inhilbicni

ucinek si vysvetlujeme reakcii s volnymi radikaly a je-

jich premenou na pomerne stale slouceniny, cimz je

braneno retezove oxydacni reakci.

d) Slouceniny s nekolika aktiynimi
centry v molekule:

Typ techto prisad byl vypracovan ze snahy pripravit

mol'ekulu aditivu s co nejvetsim poctem aktivnich cen-

ter podle uvahy, ze se stoupajicim poctem techto aktiv-

nich center bude stoupat i ucinnost techto prisad.

Experimentalm cast

Ke studiu ucinnosti antioxydacnich prisad

pro sodne tuky byla pripravena serie 23 vzorku
s prihlednutim k zastoupeni vsech uvedenych
skupin techto aditivu:

a) P,p' — tetrametyldiaminodifenylmetan:
Je stabilni a jeho rozpustnost v hexanu

i v mineralnich olejich je pod 1,0 v. %.
b) N-hexadecylamin:
Bod varu vzorku je 172—173 °C pri 2,5 mm

Hg. Rozpustnost v mineralnich olejich je dobra.
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c) Dicyklohexylamin:
20

Index lomun^- je 1,4810. Rozpustnost v mi-

neralnich olejich je dobra.

d) N-cyklohexylanilin:
20

Index lomu n^ je 1,5540. Rozpustnost v mi-

neralnich olejich je dobra.

e) Fenyl-beta-naftylamin,

f) N-benzyl-p-aminofenol,

g) Zn-dibutylditiokarbamat:

Jest stabilni a jeho rozpustnost v hexanu nebo
v mineralnich olejich je nad 1,0 v. °/o.

h) Zn-pentametylenditiokarbamat,
Je mene stabilni nez Zn-dibutylditiokarbamat

a tez jeho rozpustnost v mineralnich olejich

je mensi nez 1,0 v. %.
i) Dicyklohexylaminova sul dicyklohexyldi-

tiokarbamatu:
Je stabilni a jeho rozpustnost v mineralnich

olejich prevysuje 1,0 v. %.
j) Zn-pentametylenditiokarbamat

:

k) Tri-(2-etylhexyl) ester kyseliny fosforite:

Rozpustnost tohoto vzorku v mineralnich ole-

jich je dobra.

l) Di-(2-etylbutyl) ester kyseliny fosforite:

Bod varu vzorku je 132—137 °C pri 2,5 mm
Hg. Rozpustnost vzorku v mineralnich olejich

je dobra.

m) Di-hexadecyl ester kyseliny fosforecne:

Bod tani vzorku je 63,3°C. Vzorek byl pripra-

ven reakci POCI3 s cetylalkoholem v pritom-

nosti pyridinu a prekrystalovan z horkeho eta-

nolu. Je omezene rozpustny v mineralnich

olejich.

n) Tri-oleyl ester kyseliny fosforite:

Vzorek byl pripraven z technickeho oleylal-

koholu a POCI3 za pritomnosti pyridinu. Vzorek
obsahuje male mnozstvi oleylalkoholu.

0 ) Tri-oleyl ester kyseliny fosforecne:

Vzorek byl pripraven z technickeho oleylalko-

holu a POCI3 za obdobnych podminek jako tri-

oleyl ester kyseliny fosforite. Oba estery oleyl-

alkoholu jsou stabilni a jsou i dobre rozpustne
v mineralnich olejich.

p) Di-cyklohexylaminova sul di-(2-etylhexyl)

esteru kyseliny fosforecne:
20

Index lomu vzorku n^ . je 1,4594. Vzorek byl

pripraven neutralizaci destilovaneho kyseleho

fosfatu dicyklohexylaminem v ekvimolekular-

nim pomeru. Vzorek je dobre rozpustny v mi-
neralnich olejich.

r) Hexadecylaminova sul di-(2-etylhexyl) es-

teru kyseliny fosforecne:
20

- Index lomu n^ je 1,4523. Reakce vzorku je

neutralni. Vzorek je mene rozpustny v mine-
ralnich olejich nez dicyklohexylaminova sul.

s) Tri-fenyl ester kyseliny fosforecne:

Bod tani je 51,0 °C. Vzorek byl pripraven

z POCI3 a fenolu v pritomnosti pyridinu. Roz-
pustnost esteru v mineralnich olejich je dobra.

t) Tri-fenyl ester kyseliny fosforite:

Bod varu je 110 °C pri 1,5 mm Hg. Vzorek byl

RAU. ROC. 1(9), CIS. 2-3 (1959)
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zlskan za obdobnych podmmek jako tri fenyl

ester kyseliny fosforecne. Je vsak mene sta-

bilni. Jeho rozpustnost v mineralmch olejich

je dobra.

u) Tri-p-kresyl ester kyseliny fosforite:

Bod varu je 168 °C pri 0,4 mm Hg. Byl pripra-

ven z cisteho p-krezolu a P0C13 za pritomnosti

pyridinu. Ester je staly a dobre rozpustny

v mineralmch olejich.

v) Fenotiazin:

V mineralmch olejich je omezene rozpustny.

x) Ca-fenyl stearat:

Neutralizacni cislo je 157 mg KOH/g. Neobsa-

huje kyselinu olejovou, ani kyselinu difenyl-

stearovou. Maximalni rozpustnost vzorku v mi-
neralmch. olejich je 0,2 v. %. Ke zvyseni roz-

pustnosti byva nekdy doporucovano pripraveni

koncentrovaneho roztoku v benzolu.

Vsechny tyto prisady byly pridavany k sod-

nemu tuku vyse uvedeneho slozeni o zname
oxydacm stabilite v dozaci 0,5 v. %. Aditivace

Obr. 1. Vliv surovin. na oxydacru stabilitu sodneho tuku

sodneho tuku byla provadena takto: Po roze-

mleti vychlazeneho sodneho tuku bylo postupne
odebirano 995 gramu sodneho tuku a pridavano

5 gramu prislusne prisady. Aditivovany sodny
tuk byl homogenizovan propoustenim pres ega-

lizator. Pridavani prisady k rozemletemu sod-

nemu tuku a egalizace aditivovaneho sodneho
tuku byly provadeny pri teplote 25 °C.

U kazdeho vzorku takto aditivovaneho tuku
byla stanovena jeho oxydacni stabilita v Hoff-
mannove oxydacni bombe. Ucinnost prisad byla

hodnocena delkou indukcni periody oxydacni
reakce prislusneho vzorku v hodinach a velikosti

strukturnich deformaci vlaken sodneho mydla
po ukonceni oxydacni zkousky v porovnani se

strukturou sodneho tuku pred oxydacni zkous-
kou.

Strukturni deformace sodneho tuku kyslikem
za pritomnosti zkousenych antioxydacnich pri-

sad byly studovany pomoci elektro;nogramu
v mikroskopu firmy Trub & Tauber, Curych,

HAU. ROC. 1(9), CIS. 2-3 (1959)

Obr. 2. Vliv prtsad s aktivmmi centry aminovou a feno-

lovou skupinou v molekule na oxydacni stabilitu sodneho

tuku; AK 20 — Fenyl -beta-naftylamin; AK 22 — N-benzyl-

p-aminofenol

typ 1946. Elektronogram vystizne zachycuje

zmeny struktury sodneho tuku, ke kterym
v dusledku jeho oxydace dochazi.

Puvodni jemna uzlovita vlakenka sodnych

mydel tuku neatakovaneho kyslikem postupne

prechazeji ve stale tlustejsi a robustnejsi je-

dince, az pri maximalnim namahani prechazi

tukova s'truktura v supinovite utvary, ztrace-

jici schopnost vytvaret souvislou tukovou

kostru. Sekundarmm dusledkem toho je zhor-

seni vsech jakostnich dat naoxydovaneho tuku,

coz bylo prakticky overeno1
.

Zkouskami bylo nalezeno nekolik ucinnych

antioxydacnich prisad pro sodne tuky, ktere

v 0,5 %-ni dozaci podstatne zvysuji oxydacm

Obr. J. Vliv prisad s aktivmmi centry strou a aminovou

*skjupinou v molekule na oxydacm stabilitu sodneho tuku ;

AK 23 — Fenotiazin .

‘
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stabilitu a zabranuji destrukclm vlaken sodneho
mydla ucinkem kysliku. Jsou to:

a) P,p' — etrametyldiaminodifenylmetan,
b) Tri-fenyl ester kyseliny fosforite,

c) Tri-p-kresyl ester kyseliny fosforite,

d) Fenyl-beta-naftylamin,
e) N-benzyl-p-aminofenol,
f) Fenotiazin.

Obr. 4. Vliv prisad s aktivnimi centry fosforem a feno-

lovou skupinou v molekule na oxydacnl stabilitu sodneho

tuku; AK 10 — Tri-fenyl ester kyseliny fosforecne; AK 11

— Tri-fenyl ester kyseliny fosforite; AK 14 — Tri-p-kresyl

ester kyseliny fosforite ; AK 17 — Tri-p-kresyl ester kyse-

liny fosfore£n$

Obr. 5. Vliv prisad s aktivnim centrem aminovou skupinou

v molekule na oxydacnl stabilitu sodneho tuku
;
AK 05 —

P,p-tetrametyldiaminodifenylmetan; AK 18 — N-hexadecyl-

amin; AK 19 — Dicyklohexylamin; AK 21 — N -cyklohexyl-

anilin

Vsechny pouzite prisady nemaji vliv na.bezna
fyzikalne-chemicka data sodneho tuku, ktera

predpisuje jeho
.
jakostni norma CSN 65 69154 *5

.
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Nalezene ucinne antioxydacni prisady mtize-

me pridavat k sodnemu tuku bud' pr i 25 °C pred
jeho egalizacl (tak zvany nizkoteplotnl zpusob
aditivace), anebo pri vypoustenl uvafeneho tuku
z varneho kotle pri 230 °C (tak zvany vysoko-
teplotni zpdsob aditivace).

U nlzkoteplotmho zpusobu nemusime miti

vzdy zarucenu homogennl disperzi aditivu v tu-

ku, zvlaste jde-li o prisadu v mineralnlch ole-

jich pomerne spatne rozpustnou. Vysokoteplot-
ni zpusob homogennl disperzi pravidelne vzdy
zajistuje, na druhe strane vsak muze pridavana

prlsada chemicky reagovat s prostredlm, do
ktereho je pri 230 °C vpravovana.

Aby bylo mozno rozhodnout, ktera z techto

dvou moznostl pridavani prisady k sodnemu
tuku je nejvyhodnejsl, byly. provedeny s nej-

ucinnejsimi aditivy zkousky.

Antioxidacni prisady na bazi aminu, amino-
fenolu a fenolu (P^'-tetrametyldiaminodifenyl-

metan, fenyl-beta-naftylamin a N-benzyl-p-
aminofenol) a fenotiazin mohou byt pfidavany

k sodnemu tuku jiz pri jeho stacenl pri vyso-

kych teplotach, aniz ztraceji svoji ucinnost.

Antioxydacni prisady, ktere obsahujl ve sve

molekule jako aktivnl centrum fosfor (Tri-fenyl

ester kyseliny fosforite a Tri-p-kresyl ester

kyseliny fosforite) mohou byt pridavany k sod-

nemu tuku pouze pri nizslch teplotach, nejlepe

pred egalizacl tuku pri 25 °C. Pri vysokoteplot-

nlm zpdsobu pridavani k tuku ztraceji tyto

aditivy svoji ucinnost.

Zaver

Byla zkoumana oxydacnl stabilita sodneho

tuku V2K pro mazani valivych lozisek. Na za-

klade experirrientalnlch vysledku se navrhuje

nekolik antioxydacnich prisad, kterymi lze zvy-
sovat oxydacnl stabilitu tuku. Tim se podstatne

zpomali destrukce sodneho tuku ucinkem kys-
llku.
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25 °C a teplote oleje v lozisku asi 50 °C cinilo

Q = 140 g/h.
'

Mimo tato data bylo znamo ze statistiky, ze
horkobeznost se zvetsuje proti normalmmu stavu
v letnich mesicich jen zridka, kdezto y zime stoupa
pravidelne, a velmi znacne.
Ponevadz savost mazniku nebyla znama v eelem

rozsahu teplot a rychlosti, byla provedena zakladm
uvaha pro rychlost vozu 64 km/h, pri niz byla
savost mazniku zjistena. Pri teto rychlosti je
uhlova rychlost cepu co = 35,6 1/s, obvodova
rychlost cepu v = 2,05 m/s.

Skutecna delka panve, v niz doseda cep l ==
— 158 mm, takze Ijd — 1,37 a stredni m§rny tlak
v lozisku ps ~ 49,6 kg/cm2

.

Ponevadz roztazeni cepu vlivem tepla je za-
nedbatelne, je pomerna loziskova vule pred za-
behnutim panve (obr. 2)

Obr. 2

Z teoretickych i praktickych poznatku vime,
ze pri takoveto vuli neni lozisko dostatecne unosne
a muze nastat opotrebeni. Pro zatizeni panve
uvazujeme totiz stredni merny tlak na prumet
kluzne plochy. Mistni namahani panve je daleko
vyssi vzhledem k prubehu tlaku podel i napric
panve (pmax muze byt az desetinasobne vyssi
nezli ps ). Mimo to se zvetsuje zatizeni panve pri
meznem treni, kdy se zatizeni prenasi prevazne
jen dotykovymi ploskami nedokonale hladkych
povrchu.

Podle Hertze je najvyssi pripustne mistni zati-
zeni panve na mezi pruznosti materialu

Pmax == 0,42 ]IPxEjR'

cili prop = * =pd a- = 1-1 = H w 1
l R' r R R r

Pmax “ 0,42 ]/ 2p y) E
pro p = 49,6 kg/cm 2

, %p — 0,0088 a E =
E pj— 2 = M . 10 3 kg/cm 2 (pro bronz Ex =

tj x + E 2

750 000 kg/cm 2
,
pro ocel E2 = 2 100 000 kg/cm 2

)

Pmax = 410 kg/cm 2
.

Zadirani olovnate bronzi pri rychlosti cepu
v = 0,5 az 2 m/s se objevuje podle zkousek (3) pri
cca 300 kg/cm 2

, Steller (4) uvadi hodnotu dokOnce

64

200 kg/cm 2
. I kdyz uvazime omezenou platnost

Hertzovy teorie, je tedy mistni otlaceni panve
pri dane loziskove vuli nadmerne a panev v danem
stavu nemuze pfenest bez poruseni zatizeni, pro
nez je urcena.

Nedostatecnou linosnost loziska v puvodnim
(nezabehnutem) stavu podporuje i uvaha o pc-
tfebne nejmensi tloustce mazaci vrstvy. Pro roz-
lozeni zatizeni na sirsi plochu panve je nezbytnym
predpokladem mazaci vrstva. Pri zjistene savosti
mazniku Q — 140 g/h je vsak nejvetsi dosazitelna
tloustka mazaci vrstvy hcs = 0,00025 mm, tedy
daleko mensi, nezli je soucet drsnosti povrchu
cepu a panve. Kdybychom pro danou loziskovou
vuli pocitali potrebne mnozstvi oleje pro naplneni
mezery mezi cepem a panvi pri dosednuti cepu
jenom v uhlu 20°, zjistili bychom s prekvapenim,
ze je potrebi asi tricetidva-krat vice oleje, nez
muze privest maznik.
Uvedene uvahy ukazuji, ze neni mozno resit

lozisko v puvodnim, vyrobenem stavu. Proto
musime uvazovat panev teprve po zabehnuti, ktere
zde ma ovsem sirsi vyznam. Nepostaci totiz jen
zabehnuti vyrovnanim drsnosti povrchu cepu
a panve, nybrz panev se musi vybehnout v urcitem
obvodu tak, aby se vytvorila nova loziskova vule,
ktera vyhovi danym provoznim podminkam.
(V normalm praxi se tomuto deji vyhybame pro
jeho nebezpecny vliv na zivotnost loziskoveho
materialu, vydroleni a popraskani panve.)

Stav loziska po zabehnuti

Loziskovou vuli po zabehnuti muzeme odhad-
nout pomoci Hertzovy rovnice pro otlaceni panve

JW 10
_8

0,384j,

Dosadime-li vzhledem k nerovnomernemu dose-
dani cepu vlivem prohnuti nizsi hodnotu pmax =.
= 200 kg/cm 2

yj = 0,21 . 10 2

a pro Ce = 0,002
,

— 0,001 mm po zabehnuti,
bude v oblasti dosedani cepu na panev

R— r = 0,121 mm .

Nejmensi tloustka mazaci vrstvy hmin ma byt
vetsi nez soucet nerovnosti povrchu cepu a panve
jakoz i deformace cepu a panve zpusobene ovalitou
a prohnutim cepu, nesouososti cepu a panve.
Pfedpokladame-li dokonaly kruhovy prurez, sprav-
nou montaz a prizpusobeni loziska, zbyva

hmin ^ 4~ ~4~ y& i

kde yt je prohnuti cepu v lozisku proti primce
vlivem ohybu a smykove deformace (obr. 3).

Z hlediska provozni bezpecnosti loziska by tedy
melo byt

hmin ^ 0,0035 mm .

Ponevadz vsak hmin <hc a hc
— 0,00025 +

+ <0,00325 mm (za predpokladu, ze olej usazeny
v nerovnostech povrchu cepu a panve se neztraci
a neni ho nutho obnovovat), neni tato' podminka
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splnena a mazaci vrstva za tohoto stavu neni

bezpecna proti pretrzem. To znamena, , ze dokud
se panev nevybehne podle vyklenuti cepu zpuso-

beneho jeho ohybem, pobezi lozisko castecne

v oblasti mezneho treni a bude v nebezpeci poruchy
vlivem mistniho otlaceni a vysokych teplot.

Zabehne-li se panev do prislusne krivosti, muze
i v tomto pripade a pri nepatrne tloustce mazaci

. vrstvy nastat kapalinne treni, coz potvrzuji pro-

vozni zku§enosti o teplotach a stavu zabehnutych
: lozisek. Uvazujme nyni tento stav overeny provo-

zem a zjisteme pro nej zatizitelnost loziska a jeho

teploty pro dane provozni pomery.

Vypocet neuplneho loziska pro kapalinne treni

V uzke mezere mezi cepem a panvi nastava

laminarni proudeni oleje ve smeru otaceni cepu

a podel neho. Ve smeru radialnim j,e proudeni

vzhledem k nepatrne tloustce olejove, vrstvy za-

nedbatelne. Jestlize zatim neuvazujenie proudeni

podel osy (povazujeme lozisko za nekonecne
dlouhe), muzeme z Newtonovy rovnice pro kapa-
linne treni, z rovnice rovnovahy pro element

kapaliny a z rovnice kontinuity obdrzet po uprave,

kterou pro omezeny rozsah tohoto clanku neuva-

dime, tyto zakladni vztahy a rovnice pro neko-

necne dlouhe neuplne lozisko (5):

a 7!™ it
Px — 6 (Jxa

ip
2.

- <5c Kxa) j (1)

0 sin (pp = 3
^Hab

Jab \_
lUJ

(
2

)

3 db da / 1& COS Wv = ( 1

A dadb V

dc da + db\

2 dadb )
. (3)

^ 0 = 2 Hnb
—

kde V

3 J'a.b

2K7b’
(4)

px tlak oleje v miste x v kg/cm 2 (obr. 4),

7
]

absolutni viskozita oleje v kgs/cm2
,

w uhlova rychlost cepu v 1/s,
,

y) pomerna loziskova vule,

<px uhel, ktery svira polomer bodu x (v mis-

te hx )
s polomerem bodu 0 (v miste hma%),

(pv uhel, ktery svira vyslednice tlaku oleje

s polomerem bodu 0 ,

6X — 1 + A cos 9ox
= —^x

-
• • •

pomerna tloustka
E—r

A — —"— . .
.
pomerna vjtetrednost (e . . . vy-

R—

r

strednost cepu v lozisku)

g soucinitel treni

a«2

0 = —— . . .
,,unosnost“ loziska

ria)

a misto vstupu oleje (pocatek tlaku v ole-

jove vrstve, pa = 0)
b ...... misto vystupu oleje (konec tlaku v ole-

jove vrstve, pi = 0)
H

,
J, E. parcialni integraly:

J

H~h

9

-/

dcp

-j- A COS (p yr—

[Vm-iJ-

arctg

.

(5)

d(p

(1 + A cos (p)
2

(1 — A2
)

3 ^

A

arctg

.

91— A ,

tg

1 + A 2 1

sin <p

K
<p

h d (p

A2 1 4- Acos (p

.2

(
6

)

1 + A 2 J

(1 -f A cos (1 — A2
)
5/2

3 A sin (p

arctg

.

. 2
(
1 —

A

2
)
2 1 + Acosy>

A sin (p

(?)
2 (1 —

A

2
) (

1,-f Acos (p)
2

Mezne podminky pro vypocet:

pro misto a : pa = 0
;

ha — hcs + C& + tv =
= 0,00625 mm (ft = 0,004 vzble-

dem k pocatku nabihani. cepu na
panev);

pro misto b: — 0
;
— — 0 ... db — dc . .. cp =
d(p

= 360— (pc

pro misto c :
— = 0

;
hc = — + Cd + ft =

d(p ' vl

— 0,00325 mm (ze vztahu Q = ~ vl hcs )

ha klademe jako podminku, ponevadz pred mis-

tem a jako pocatek cerpani oleje do mazaci vrstvy

se panev nezabehne, kdezto hm\n se muze proti

pocatecnimu stavu jeste zabehnutim zmensit.

Urceni vystrednosti A a nosneho obvodu panve

Vyjadrime-li rovnici
(
1

)
jednak pro misto a jed-

nak pro misto 6
,
obdrzime dve rovnice, jejichz

odectenim dostaneme vztah -

mazaci vrstvy (hx ... tloustka mazaci
vrstvy)

pomerna tloustka mazaci vrstvy v miste

Pmax

Jab _ he _ 0,00325

Kab
~

jB— r

~
0,121

0,02683.

Z tohoto vztahu muzeme zjistit vystrednost X,
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Kontrola: — = — = 0,0268 = 6C

Kab 14 977

Dosazenim do rovnic (2) a (3):

(

401 42 \
11,127——-=—

)
= 1,107

14 977/

3 0,02683 — 0,0517
0 COS WP — •

0,9765 0,02683 . 0,0517

0,02683 + 0,0517>

2 . 0,0517

— 13,29

tg <Pp = — 0,0833

= 180° —L 4°46' = 175°14'

0 _ MOT _ i!°I _ ,3,32 .

sin cpv 0,0831

0 20 40 60

Timto zpusobem jsme obdrzeli unosnost pro

nekonecne dlouhe lozisko a je treba uCinit opravu

na jeho konecnou delku.

0k = Pi0

SouCinitel je zavisly na pomCru l/d a vystred-

nosti A. S rostoucim l/d roste i opravny souCinitel

Tento souCiniteL odhadneme podle praci Needse

a Waterse (6) pro 120° lozisko. Extrapolaci by
vyslo pro nami uvazovane lozisko asi ^ = 0,9 ,

takze
' 0k = 0,9 . 13,32 = 12,0 .

Soucinitel treni

Dosazenim do rovnice (4) obdrzime

0^ = 2. 11,127 -

V

3 401,

4

2

2 14977
= 6,117

V 13,32
= 0,460 .

jako hodnotu pro nekonecne dlouhe lozisko. Pro

konecnou delku

H* = P2 P*

a s pouzitim praci drive zminenych autoru od-

hadneme p2 = 1,5

= 1,5 . 0,46 = 0,69 . .

V

(j* = 0,69 . T = 0,69 . 0,0021 = 0,00145.

Takto zjistCny soucinitel treni plati vCak jen

pro vyhradnC kapalinne treni. Pro dalsi vypoCet

teploty loziska potrebujeme znat celkovy souci-

nitel treni loziska tj. musime jestC uvazovat treni

Cepu o maznik a treni nakruzku Cepu o boCni

stCny loziska. ZvySeni treni Cepem o maznik od-

hadneme s ohledem na treni v mekkych ucpavkach
a na pritlaceni mazniku na Cep silou 3 az 5 kg
na 5 % velikosti treni kapalinneho. PridavnC treni

mezne
f
ip ,

ktere neni prakticky zavislC na visko-

zite oleje, odhadneme podle (1).

Pro 1 = Ml = 2,28 .
10~4 je = 0,0018

,

P 9000

tak&e fxc = 1,05 ^ + [ip = 0,0015 + 0,0018 =
= 0,0033 .

Viskozita oleje

Optimalni viskozitu oleje pro zachovani kapalin-

nCho treni urCime z unosnosti loziska

ptp2 __ 49,6 , 0,0021* _
710 ~ ~

12,0 . 35,6

~

= 0,512 .
10” 6 kg s/cm2 == 0,0051 kg s/m 2

,

cq£ odpovida oleji o viskozitC asi 7,7 °E. Tim jsme

zjistili pri pracovni teplote mazaci vrstvy visko-

zitu oleje, pri niz jsou pro dane pomery nejmenCi

ztr&ty trenim a je zabezpeCeno kapalinnC treni,
s

tj. zabraneno pretrzeni mazaci vrstvy. Pro urCeni

vhodneho druhu oleje je nyni treba zjistit teplotu

mazaci vrstvy.

Teplota.mazaci vrstvy

Tuto teplotu zjistime z tepelnC rovnovahy lo-

ziska. Teplo vznikle trenim Cepu v lo£isku W
musi byt rovno souCtu tepla odvedenCho z loziska

olejem W
j
a tepla odvedeneho Cepem a loziskovym

telesem W2 , Teplo odvedene olejem je v naCem
pripadC zanedbatelne, takze muzeme psat

W —W2

W = P/XcCor = p . d .1 . [Ac * (o . r

W2 — w . d . I
,

pri Cemz w je souCinitel odvadeni tepla z loziska.

Podle udaju uvedenych v (1) je pro rychlost vozu

c — 64 km/h:

w = 2,55 .
10“ 3

(t— ^) 1>3 kgm/s . cm2

PfjLc<or = 2,55.. 10“3
(t—

t-f=
\
mar 10>

X 2,55

\ 2,55
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kde t' je teplota okolniho vzduchu. Dosazenim
do rovnice obdrzime

1,3

49,6 . 0,0033 , 35,6 . 5,75
10 + f

, =
2,55

1, 3

= j/131,4 + r

t = 42,7 + .

Pro V = 25 °C je tedy t = 68 °C .

Pri teto teplote cini vsak viskozita pouziteho
oleje (tmaveho oleje 110) yj

= 0,00362 kgs/m2
,

a nikoliv uvazovanych 0,0051. Ponevadz pri nizsi

viskozite oleje se snizi umerne i soucinitel kapa-
linneho treni, musime v tomto ohledu opravit

i vypocitanou teplotu. Skutecna teplota mazaci
vrstvy pri teplota okolniho vzduchu t

f — 25 °C
bude

t = 64 °C .

Podobne vypocitame pro V — 40 °C
,

t = 77 °C
a pro t* = —30 °C

,
t = 33 °C. Na obr. 5 jsou

vypocitane hodnoty zaneseny do grafu provoz-
nich teplot loziska urceneho podle udaju uve-
denych v (1).

Poznamky

1. Vypocitane hodnoty se shoduji s hodnotam
uvedenymi v literature. Bez teto kontroly vsak
nebylo mozno vychazet z drive udanych teplot

mazaci vrstvy, ponevadz tyto podklady vychazeji

pri vypoctu soucinitele kapalinneho treni z ne-

spravnych predpokladu, tj. ze vzorcu pro lozisko

pulove (180°), a neuvazuji vliv vystrednosti cepu
v lozisku na unosnost loziska a tim i na soucinitele

treni. Konecna shodnost vysledku se da vysvetlit
tim, ze vzorce Schieblovy uvedene v (1) udavaji
vetsi d a vetsi 0 nez odpovida skutecnosti. S ros-

toucim d se zvetsuje jbtk, s rostoucim 0 vsak fik

klesa. Proto je vysledek pro jiik a tim i pro teploty
stejny.

2. Zkousky ve zkusebne podle cizich zjisteni (7)

uvadeji vyssi teploty lozisek (80-rll0°C) pri

teplote olejove naplne asi 35 °C a zaroveh i vyssi
soucinitele treni (p

— 3,6 az 8,4 . 10—

3

). Tyto hod-
noty neodpovidaji provoznim zjistenim. Podle na-
matkovych kontrol jsou teploty, zvlaste v zime,
spi&e jeste nizsi nez vypocitane. Neshoda zkousek
se skutecnosti byla jiste alespon castecne zavinena
tim, ze teploty lozisek byly zjisfovany pro rychlost
vozu c = 100 km/h, ale ochlazovani lozisek se dalo
rychlosti c, = 60 km/h.

3. Zavislost teploty loziska na rychlosti vozu
by musela byt resena v souvislosti se saci vykon-
nosti mazniku. Ta neni bohuzel pro jine rychlosti

znama. Lze vsak predpokladat, ze savost mazniku
se nebude prilis lisit pri ruznych rychlostech, takze
lze pokladat naznaceny prubeh teplot za pravde-
podobny.

Vypo^et loziska s ohledem na mezne treni

Pro volbu vhodneho maziva je treba jeste po-
soudit, zdali lozisko b&zi v zabehanem stavu sku-
tecne pri kapalinnem treni nebo pri treni meznem.

68

Zjisteme si proto teplotni stav pri pocatefoiim
meznem treni a srovnejme jej se skutecnosti.

Uvazujme zatizeni na cep, rozlozene na silu Pfc ,

kterou prenasi hydrodynamicky tlak olejove vrst-

vy, a na silu P' = P— Pk ,
ktera zpusobi mezne

treni. Uvazujeme-li dale priblizne rozlozeni tlaku
podel i napric panve podle paraboly a predpokla-
dame-li, ze vlivem prohnuti cepu a zvysenych
tlaku uprostred panve zpusobi mezne treni sila

dana carkovanou plochou (viz obr. 6), pak

P — {Pmax p) li • 1% = P • li • 1%

3 3 9 :

3
• • » Pmax — — P

2

P
p — ... V = r . arc ( <pc— <pa )

= 1,86 [cm]
1,1/

p , __ P 2 __ 2 9000
~

l.l’ 9
1 2_

9 15,8'. 1,86
’

. 9,13 . 1,07 = 665 kg .

Celkovy soucinitel treni pro tento pripad je

kde jbiG — 0,12 je soucinitel mezneho treni vzaty
podle Vogelpohla (8).

/c = 0,12 .0,074 + 0,015 . 0,926 = 0,0103

a prislusna teplota mazaci vrstvy

1,3

t =l/ 1043 +t' = 102 + t’ .

\ 2,55

Ponevadz soucinitel treni mezneho prevlada
a neni prakticky zavisly na viskozite oleje, mu-
zeme psat:

pro t' = 25 °C ... £ = 127 °C
,

pro t' = 40 °C ... t — 142 °C
,

pro t' = -r-30 °C . . . t = 72 °C .

Z velikosti takto vypocitanych teplot vidime,
ze jiz spadaji do oblasti, pri niz se vozy pro horko-
beznost odstavuji. Ackoliv jsme uvazovali jen

7,4 % celkoveho zatizeni prenaseneho v oblasti

mezneho treni, prece by se jiz navenek muselo
projevit v nadmernem ohrati loziska. Z toho ply-

nou dva dulezite poznatky:

Obr. 6

1 . Kluzne osove lozisko mazane maznikem snad-
no prebehne do horkeho stavu. Zabihani loziska

probiha vetsinou pri techto vyssich teplotach,

do kterych v provozu prechazi pri nedostatecn6m
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privodu oleje nebo pri narazech cepu na panev

zpusobenych mechanickymi zavadami kola, cepu

nebo loziska.

2. V beznem provozu, kdy je lozisko spravne

zabehnute, a pri klidnem chodu nevykazuje lozisko

tyto teploty a pracuje tedy prevazne jen v oblasti

kapalinneho treni.

Optimalni viskozita pro dosazeni kapalinneho treni

Pro zjisteni nejvhodnejsiho druhu oleje stanov-

me prubeh pracovni viskozity oleje, pri ruznych

rychlostech vozu, potrebny pro dosazeni kapalin-

neho treni a srovnejme jej se skutecnymi prubehy

viskozit danymi teplotou Inazaci vrstvy. Pro tento

ucel predpokladejme, ze mnozstvi privedeneho

oleje cili tloustka mazaci vrstvy je konstantni.

Tento predpoklad se neodchyluje prilis od sku-

tecnosti, ponevadz vliv obvodove rychlosti cepu

na saci vykonnost mazniku je maly. Odchylka

nastane jen pri nejnizsich rychlostech a ve velke

mire pri nizkych teplotach, pri nichz neni kapa-

linne treni zajisteno.

Pro h0 = konst., dQ = konst, i hodnota 0 —
— konst, a potrebna viskozita oleje pro ruzn6

rychlosti je

py* 49,6 . 0,0021 2 _ 18,28

12,0 . w
~

o)

Takto vypocitana optimalni viskozita oleje (rj 0 )

pro rychlosti vozu od 20 do 100 km/h je uvedena

v tabulce c. 1. V teto tabulce je tez zanesena

skutecne dosazena pracovni viskozita tmaveho

oleje 110 (rj') pro nejnepriznivejsi teplotni pomery,

tj
.
pro teploty okolniho vzduchu 30 °C (vysM

teploty se u nas vyskytuji jen zridka).

Tabulka 6. 1.

c [km/h] 20 40 60 80 100

0) [1/s] 11,1 22,2 33,4 44,5 55,6

7) 0 [kgs/m*] 0,0164 0,00822 0,00547 0,00411 0,00329

t (°CJ 60 - 65 68 72 73

(t’ = 30 °C]

Y)'[ kgs/m2
]

0,0040 0,00305 0,00266 0,00238 0,00228

Srovnanim obou prubehu viskozit zjistujeme,

ze potrebna viskozita je v celem rozsahu vetsi

nez dosazena. Vychazime-li z danych provoznich

zkusenosti, shledavame, ze provedene srovnani

opravuje obraz o zpusobu zabehnuti loziska. Po-

nevadz unosnost 0 — f (A, 99), cili je funkci (<5),

tj. daneho mnozstvim oleje, nebylo chybnym sta-

noveni 0 (prip. A), nybrz nesrovnalost vypoctu
s provozni zku§enosti musi spocivat v odhadu
pomerne loziskove vule. Je zrejme, ze pri danych
pomerech neni dostatecna unosnost mazaci vrstvy

ani pri zatizeni na mezi otlaceni podle Hertz e,

z niz vyslo zabehnuti panve na y) — 0,0021, a ze

cep pri praci v oblasti mezneho treni upravuje

panev na vuli jeste mensi. Bereme-li za nejprizni-

v£jsi zaklad pro kapalinne treni praci loziska pri

rychlosti. vozu 40 km/h (pri mensich rychlostech

nastava podle vyzkuinnych praci za kazdych okol-

nosti alespoh castecne mezne treni,
(

ktere vsak neni

tak nebezpecne vzhledem k mensim pracovnim

teplotam) a teplotu okolniho vzduchu 30 °C, musi
byt opravena pomerna loziskova vule pro 0 =
= konst.

‘

/o,00305

/ 0,00822
0,00128 .

Pro tuto nove overenou pomernou loziskovou vuli

vypocitame nyni soucinitele celkoveho treni, tep-

loty mazaci vrstvy a pracovni viskozity oleje

v zavislosti na rychlosti vozu.

Opraveny vypoSet pro y> = 0,00128

Soucinitel kapalinneho treni pro 0 = 12,0 =
= konst.

file = 0,69 . y) = 0,69 . 0,00128 - 0,000883 .

Soucinitel celkoveho treni

[Ac = 1,05 (Ak + H>v = 0,00093 + [Ap .

Tabulka t. 2.

c [km/h] 20 40 60 80
j

' 100

-L. 104 [m/kgs] 0,71 1,42 2,13 2,84 3,55

lip
0,0031 0,0023 0,00185 0,0017 0,00162

Vi) [kgs/m2
]

0,00610 0.0030G 0,00203 0,00152 0,00122

kt

.

10s

[kgm/sem2 °C] 1,34 1,95 2,50 3,00 3,40

flee
0,00400 0,00320 0,00275 0,00260 0,00252

to - t’ [°C]' 33,2 36,0 38,4 37,6 39,2

Soucinitel pridavneho treni [

i

p je uveden v ta-

bulce c. 2, kde je tez zanesena optimalni viskozita

oleje vypocitana ze vzorce

49,6. 0 ,com-
10_1

00) 12,0

.

0) w

a soucinitel prestupu tepla \ ,
potrebny pro vy-

pocet teploty mazaci vrstvy ,

w = .
(t— t

f

)

1
»
3 = p .

[Ac . o) . r ,

1,3 - ;

t=
|/

2,85

Tabulka C. 3.'

C ,[l:m/h] 20 40 60 80 100

O
o

CJ lA t [°C] 61 66 68 72 76

o w
to o

It
^ tj [kgs/m

2
]

0,0038 0,0031 0,0027 0,0023 0,0019

57

o lie
0,0037 0,0032 0,0030 0,0030 0,0030

u

& 8 t [°C] 43 48 53 57 62

S
« t? [kgs/m

2
]

0,0059 0,00435 0,0035 0,0029 0,0025.
’

o Pc 0,0040 0,0036 0,0034 0,0034 .0,0033

O
W o
o ^« a

' o

11

. m

t [°C]

tj [kgs/m
2

]

26

0,0190

30

0,0139

36 .

0,0094

41

0,0067

45

0,0052

5?
"3 pc

’ 0,0059 0,0064 0,0060 0‘.0057 . 0,0054
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Takto vypocitane teploty mazaci vrstvy jakoz
i soucinitel6 celkoveho treni loziska, korigovani
na zmenu viskozity oleje s teplotou, jsou uvedeny
v tabulce c. 3 jednak pro teplotu okoli 30 °C pro
tmavy olej 110 (visk. 9,4 °E/50°C), jednak pro tep-

lotu 10 °C a pro teplotu -—30 °C pro tmavy olej 505
(visk. 5,7 °E/50 °C) v zavislosti na rychlosti vozu
c km/h. Prubeh soucinitelu treni loziska v zavis-

losti na rychlosti vozu pro teploty vzduchu 30°,

10° a —30 °C je znazornen na obr. 7, prubeh
teplot mazaci vrstvy na obr. 8 a prubeh pra-
covnich viskozit na obr. 9, do nehoz je zakreslena
i krivka optimalni viskozity oleje.

Zaver

Predchozi vypocet vyjadruje.jevy, ktere nasta-

vaji ve vozovem lozisku opatrenem maznikem.
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Pro vypocet bylo treba ucinit nekolikpredpokladu,
nebot chybely podklady ze zkusebny a provozu;
tyto predpoklady nemusi byt vzdy v pine mire
splneny. Pri vytycovani tSchto predpokladu byly
vsak uvazovany vzdy provozni zkusenosti o behu
a poruchovosti vozu, takze odchylky proti skute£-

nosti nemohou byt velike. Nastanou-li, bude to jiz

v pripadech spadajicich do oblasti poruchovosti,
jejichz snadnost vypocet zaroven odhaluje. Zavaz-
nejsim nedostatkem pro vypocet je neznalost saci

vykonnosti mazniku v zavislosti na otackach cepu
a teplote oleje. Y konecnych zaverech vsak nejsme
ani timto prilis ovlivneni. Saci vykonnost mazniku
je dana prevazne jakosti a mnozstvim knotu,
kdezto zavislost na obvodove rychlosti je nepatrna.

Zavislost saci vykonnosti mazniku na viskozite

a teplote oleje je znacna. Pro nas pripad to zna-

mena, ze pri vyssich teplotaeh nez byly ve zku-
§ebne pri zjistovani saci vykonnosti (asi 25 °C),

bude stav mazani priznivejsi vzhledem k vetsimu
privodu oleje do loziska. Pri nizsich teplotaeh
se stav proti predpokladanemu zhorsi, coz castecnS

vyrovna vetsi unosnost oleje o vetsi viskozite,

ovsem jen pokud je maznik schopen olej privest.

Vypoctem je zasadne prokazano, ze i tak slozity

pripad, jakym je kluzne vozove lozisko, da se

teoreticky ^podchytit, a ze lze mnohe zjevy, kter6

v provozu nastavaji, predem predpokladat na za-

klade vypoctu. Vysledkem prace jsou tyto zavery:

A. Provedeni loziska

Vozove lozisko se stavajicim maznikem je pri-

padem nedokonale mazaneho loziska. Pokud se

samo idealne nezabehne, pracuje vzdy v oblasti

vice mene mezneho treni. Kazde zhorseni provoz-

nich podminek at jiz zpusobene zhorsenou savosti

mazniku v zime, snizenim viskozity oleje v let6,

narazovosti chodu, spatnou montazi ci jinymi pri-

Sinami, znamena vetsi presun do oblasti mezneho
treni a tim i horkobeznost a poruchovost loziska.

TSmto nasledkum neni zabraneno ani u zabehnu-

t^ho loziska, ponevadz prilis tenka mazaci vrstva

nestaci utlumit pripadne narazy za chodu. Velka

6ast pricin horkobeznosti lozisek, vydrenych, vy-

drolenych a uvolnenych vylitku panvi, drsnych

a potlucenych cepu muze proto pramenit z nedo-

statecnosti mazani.

Zvyseni provozni bezpecnosti a zivotnosti lo-

ziska se jevi takto:

: 1. Predevsim je treba zvysit privod oleje do lo-

ziska. Kazde zvetseni mnozstvi privadeneho oleje

do mazaci vrstvy oddaluje nebezpeci mezneho

treni, podstatneho zvet§eni provozni bezpecnosti

se vsak dosahne teprve pri 3 az 4-nasobnem zvet-

seni nasavaneho mnozstvi, aby mazaci vrstva byla

vetsi, nez cini velikost zakriveni cepu v panvi.

Zvetsena tloustka mazaci vrstvy utlumi narazy

vznikle za chodu vozu a vyvola zmenseni mernych

tlaku v lozisku rozvedenim zatizeni na vetsi rozsah

obvodu panve.

2. Lozisko by nemelo byt ponechano vlastnimu

zabehnuti, ponevadz pPi nem mohou nastat po-

6atky pristich poruch. Pri obrobeni by mela byt
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panev vyhlazena v obvodu db 30° od osy zatizeni

polomerem vypocitanym pro spravn6 ulozeni,

tj. asi polomerem cepu. Neni-li splnena podminka
uvedena ad 1., nema ovsem platnost ani tato

pfipominka, ponevadz panev se deformuje podle

zakfivem cepu. Za dosavadniho stavu je tfeba

zabihat panev v provozu za prisne podminky, jen

postupneho zvetsovani zatizeni.

3. Otlaceni panve a pruhyb cepu jsou pro zati-

zeni cepu 9 t prilis velke. V novych konstrukcich

by se melo pfejit na kratsi, tuz§i cepy, aby se

zmensil jejich pruhyb— ovsem jen za predpokladu

zdokonaleneho mazani.

4. Vzhledem k meznemu tfeni, jemuz se i pff

dostatecnem mazani nevyhneme pri malych rych-

lostech, melo by byt uvazovano o loziskovem

materialu s nejvyhodnejsimi nouzovymi vlastnost-

mi. Z tohoto hlediska je vyhodnejsi olovena kom-
posice (Asmit) nez oloveny bronz; pfi stavajici

velikosti otlaceni, deformaee a mazaci vrstvou

netlumenem narazovem behu cepu v panvi ji v§ak

nelze doporucit. Mozna, ze by spise vyhovely hli-

nikove slitiny, se kterymi zaznamenal dobre vy-

sledky Vyzkumny ustav tepeln6 techniky.

B. Mazaci oleje

Graficke srovnani prubShu optimalni viskozity

oleje, tj. minimalne potfebne viskozity pro udrzeni

kapalinneho treni s prubehem skutecne pracovni

viskozity pfi urcitych teplotach venkovniho vzdu-

chu, ukazuje nazorne chovani a vliv dosud pouzi-

vanych oleju na jakost mazani lozisek. Graf uka-

zuje, ze v oblasti nizkych teplot, v nichz se pouziva

tmaveho oleje 505, mame velkou zalohu pro udrze-

ni kapalinneho tfeni, kdezto pfi vysokych letnich

teplotach je zabezpecene kapalinne tfeni jen pfi

strednich a vysokych rychlostech vozu. Stoupne-li

letnx teplota nad 30 °C nebo je-li dodan tmavy
olej 110 s dolni mezi viskozity 8 °E/50°C (ve vy-

podtech byla uvazovana viskozita 9,4 °E/50 °C),

zhorsi se tfeci pomery a zvetsi se sklon k horko-

beznosti. Tim by byla vysvetlena pfi6ina zvetseni

horkobeznosti v lete.

Ale ani zdanlive bezpecny chod loziska neni

v zimnim obdobi skutecne bezpecny, nebot savost

mazniku se zmensuje se zvetsovanim viskozity

oleje. Ildaje o s£,vosti mazniku pfi ruznych teplo-

tach oleje nejsou znamy, vime vsak napfiklad,

£e pfi klesnuti teploty z 50 °C na 20 °C se zmensi

nasavane mnozstvi oleje vice nez o polovinu.

Vzhledem k prudkemu vzrustu viskozity pfi niz-

kych teplotach (2) muzeme ocekavat; ze klesani

savosti knotu pod teplotou 20 °C bude daleko

rychlejsi. Pfi teplotach pod 0 °C je tedy nebezpeci,

ze maznik nebude dodavat potfebne mnozstvi

oleje, nebude-li olej jeste dostatecne tekuty.

Uvazime-li vyse uveden6 skutecnosti, muzeme
stanovit kriteria pro urceni vhodnych druhu oleju.

Olej musi mit minimalni viskozitu k zajisteni

unpsnosti pro kapalinne tfeni v danem rocnim

obdobi a maximalni viskozitu urcujici tekutost

pro dostatecn6 sani mazniku. Z tohoto hlediska

RAU. ROC. 1(9), CIS. 2-3 (1959)

vyplyvaji pro zvetseni provozni bezpeftnosti tyto

pozadavky:

1. Pro leto posunout u tmaveho oleje 110 dolni

mez viskozity 2 8 na 9 °E/50 °C.

2. Pro zimu vyvinout olej s tekutosti nejm^nS
do —30 °C. Pro tento ucel Ize zmensit viskozitu

stavajiciho zimniho oleje asi na 4 °E/50 °C, bude-li

zajistena vymena oleje pfi venkovnich teplotach

10 °C. Viskozita 4 °E odpovida optimalni viskozitu

pro c — 40 km/h a t'
— 10 °C a dava bezpe6n^j§i

provozni pomery nez pfi stejne rychlosti a t
f ==

— 30 °C letni olej o viskozite 9,4 °E/50 °C.

V zaveru upozorhujeme na dulezitost navrho-

vanych zmen i z hlediska energetickeho, coz vy-

jadfuje graf soucinitelu tfeni. Vidime z nej, ze i pfi

idealnich provoznich podminkaeh je za nyn^j§iho

stavu soucinitel tfeni v zime dvojnasobny proti

letu. Zmensenim viskozity zimniho oleje zmen§i se

i soucinitel treni, tim se uleh5i chod vozu a zmen&i

velikost tazne sily rozhodujici o potfebnem vykonu

lokomobivy a tedy i o spotfebe hnaci energie.
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BblBOflbl

OnncBiBaeTca cnocoO noacaeTa napaMeipoB, xapaKrepH-

3yiomHx noBe^eHne noAniHnHHKa BeAymea «ejie3HOAopo-

>KH0H OCH BO BpeMfl AeHCTBHH. H3 9THX AaHHbIX, AOHOJlHeH-

HLIX OnbtTaMH H3 OHBITHOH MBCTepCKOH H pe3yJIBTaTaMM

hx npaKTuaecKoro AeficTBaa, cKOHCTpyapoBaHa napTHHa

npeAnonaraeMoro npouecca H3H0ca noAfflHnHHKa b fleii-

CTBHH H BtlBeAeHbl B03MOJKHOCTH OnepeAHTb H3H0C HOAXO-

AameH CMa3KOH.

Summary

The work presents a method of computation of para-

meters, characterizing the behaviour of railway axle

bearings in operation. These data, supplemented by

tests and results obtained in practical action, served

as a basis for the reconstruction of the picture of the

likely wearing-out process of bearings in operation,

and possibilities were deducted, how to avoid wear and

tear by means. of suitable greasing.

71

Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/18 : CIA-RDP80T00246A053000350001-4



Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/18 : CIA-RDP80T00246A053000350001-4

DlALKYLDITIOFOSFORECNANY KOVOV AKO ADITIVY
DO MOTOROVYCH OLEJOV

J. KEKENAK, VURUP, Bratislava

Technicky pokrok vo vyvoji automobilovych
motorov smeruje stale k vyssim vykonom mo-
torov pri sucasnom zostrovani prevadzkovych
podmienok. Za tohto stavu uz nie je mozne
uspokojivo mazat cistymi mineralnymi olejmi.

Je nutne pouzit oleje, obsahujuce zusl'achtu-

juce prisady, aditivy, ktore rozpustene uz
v malych mnozstvach dodaju mazaciemu oleju

chybajuce ziadane vlastnosti, aby mohol dobre
splnit funkciu mazadla i za tychto podmienok.

Pri motorovych olejoch treba zlepsit viacero
vlastnosti. Za tym ucelom sa vyvinuli take pri-

sady, s ucelne voleriou chemickou strukturou,
aby sucasne spl'novali viacere funkcie, pozado-
vane od mazadla. Su to tzv. komplexne, alebo
polyfunkcne aditivy. Medzi najuspesnejsie adi-

tivy tohto druhu patria v sucasnom obdobi
vo svete alkylditiofosfaty niektorych kovov.

Aditivy obsahujuce fosfor alebo siru zacali

sa pouzivat uz pred r.okom 1920. Pouzival sa
napriklad elementarny cerveny fosfor ako inhi-

bitor oxydacie. Avsak pre jeho koroziu oproti

urcitym kovom a zliatinam sa neujal. Az po
dvadsiatich rokoch objavili sa znovu prisady,

obsahujuce fosfor. V pocetnej patentovej lite-

rature boli navrhovane rozne organicke zluce-
niny fosforu. Z prisad tohto druhu, objavivsich
sa na trhu, boli najuspesnejsie zluceniny obsa-
hujuce fosfor aj siru a z tychto najma kovove
soli dialkylditiofosforecnych kyselin.

Jeden z dnes najddlezitejsich motorovych
aditivov, zinkditiofosfat, sa zacal pouzivat!

v roku 1940. Sucasna spotreba tohtp aditivu

v USA sa odhaduje na 15 000 ton za rok (ako
100 % latka). Tento aditiv sa vyraba i v CSR
pod nazvom zintiol.

Kovove alkylditiofosfaty vynikaju ako tzv.

„cistiace“ motorove prisady, zabranujuce tvor-
be Iakov a usadenin v motore a zapekaniu piest-

nych kruzkov. Udel'uju olejom vlastnosti anti-

oxydacne, protikorozne a protioderove a nie-

ktore soli posobia i ako depresanty. Zdrzuju
tak v sebe vsetky najdolezitejsie vlastnosti,

ktore sa vyzaduju od motorovych mazadiel. Su
preto znamenitymi viacfunkcnymi prisadami.

Su aj ine aditivy s niektorymi dobrymi vlast-

nostami, ktore sa vyzaduju od motorovych ole-

jov. Maju napriklad dobre vlastnosti protioxy-
dacne a proti loziskovej korozii, chybaju im
vsak vlastnosti protioderove. Ine zasa maju
vysoky protioderovy ucinok, ale maly ucinok
antioxydacny a su korozivne pre loziska. Nie su
teda tak priaznivo a tak vyvazene polyfunkcne
pre dany ucel (pouzitia do motorovych olejov)

ako prave kovove alkylditiofosfaty.

. Avsak i kedr kovove alkylditiofosfaty ako adi-

tivy k motorovym olejom v sucasnom obdobi
uspokojivo odstranuju tazkosti pri mazani mo-
torov, pricom este vyznamne predlzuju zivot-
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nost olejov, nesmie sa pre buducnost zabudat
na d'alsi rast tazkosti, ktore sposobi d'alsi vyvoj
v konstrukcii motorov a obrysy ktorych uz
teraz vidiet.

Mazanie a vyvoj motorov

Vyvoj motorov vykazuje staly trend vo
vzraste kompresneho pomeru. Napriklad v USA
bolo v roku 1947 maximum 7/1, v roku 1958
10.5/1 a v roku 1961 — 1962 ma sa zvysit na 12/1.

Vzrast priemerneho kompresneho pomeru pre-
bieha paralelne s maximalnym.

Zvysena kompresia, ktora inak prispieva

k palivovej ekonomii a zvysuje vykon motorov,
zvacsuje nanosy v spal'ovacom priestore v do-
sledku tendencie k predzapalu a zapricinuje

zosilnenie vybuchu a narazov, co zvysuje za-

tazenie na mazaci olej v kl'ukovej skrini. . So

zvacsenim kompresneho pomeru vzrasta spa-

l'ovacia teplota a tlak.

Spal'ovacia teplota moze takto dosiahnut
2 200 °C v porovnani s 1 500 °C pred niekol'kymi

rokmi. Zvysuje sa tak zatazenie na loziska

kfukoveho mechanizmu. So zvacsenim tlakov

v spal'ovacom priestore motora doslo k zvac-.

seniu ventilov, k urychleniu ich otvarania,

k vzrastu zotrvacnosti ventilov a tym k zhor-
seniu trecich pomerov medzi vackami a zdvi-.

hadlami.

Vseobecne v motore i v kl'ukovej skrini za

takychto podmienok sa zhorsuju podmienky
mazania, ktore prebieha za hranicnych pod-
mienok, za nepritomnosti hydrodynamickeho
filmu, co vedie k zvyseniu oderu trucich sa

suciastok (potreba protioderovych vlastnosti

aditivu) a k zvacseniu vyvoja tepla. Teploty
oleja v kl'ukovej skrini maju teda staly vzo-
stup. Podl'a udajov stupla teplota oleja v kl'uko-

vej skrini za poslednych 10 rokov priemerne
o 17 °C, cim vzrastla tendencia oxydacie oleja

o 250 %. Za tychto pomerov by bolo aktualne
zvysit kapacitu kl'ukovej skrine na dvojnasobny
objem naplne oleja, avsak v skutocnosti tu

doslo k zmenseniu priemerne asi 4 litre o cca
20 %.
Tento smer vyvoja motorov nuti nevyhnutne

k hl'adaniu vhodnych aditivov pre uspokojenie
zvysovanych narokov mazania motorov, a to

za staleho rastu nepriaznivych podmienok.

Synteza dialkylditiofosfatov

Synteza soli diesterov ditiofosforecnych ky-
selin sa robi tak, ze sa najprv pripravia kysle

estery ditiofosforecnej kyseliny reakciou alko-

holov so sirnikom fosforecnym:

R0\ ys

4 ROH + P2S5 2 P + H2S

RO^ ^SH
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Literatura a patenty uvadzaju vacsinou po-

stup, pri ktorom sa do alkoholu pri vyssej

teplote (80 — 90 °C) pridava po malych ciast-

kach praskovity sirnik fosforecny za miesania.

Pridavanie trva 1,5— 2,5 hod. Po pridani P2 S5

sa reakcna zmes vyhrieva 1—3 hodiny na

85-120 °C. Reakcia je doprevadzana energic-

kym vyvinom sirovodika a tvorbou nerozpust-

nych ciernych smolovitych produktov, ktore

po ochladeni reakcnej zmesi sa oddelia.

Soli diesterov ditiofosforecnych kyselin sa

potom pripravia neuatralizaciou kyslicnikom,

alebo hydroxydom kovu:

R0\ /s R0\/'
p + Ba(OH ) 2 -> P

RO^ RO^ ^
S\ /°R

P + 2 H20

- S
/7 XOR

Neutralizacia sa robi obycajne za pouzitia

inertneho rozpustadla, ako zmes toluen-etanol,

benzen-etanol, benzen, alebo mineralny olej.

Postupuje sa tak, ze k roztoku diesteru ditio-

fosforecnej kyseliny v rozpustadle sa po ciast-

kach pridava hydroxyd pri teplote do 60 °C. Po

pridani hydroxydu sa reakcna zmes vyhrieva

na teplotu refluxu pre dokoncenie neutraliza-

cie. Potom sa oddestiluje reakcna voda s cas-

tou rozpustadiel, produkt sa prefiltruje a zvy-

sok rozpustadla sa oddestiluje za znizeneho

tlaku.

Je patentovany i jednostupnovy sposob pri-

pravy tychto soli.

V patentovej literature je opisane vel'ke

mnozstvo tychto soli z roznych kovov a alko-

holov, ako aj inych pribuznych zlucenin, zalo-

zenych na baze esterov ditiofosforecnych ky-

selin.

Z alkoholov su patentovane alkoholy alifa-

ticke C3 — Ci8 , a to jednotlive i zmesi alkoho-

lov, niektore alkoholy nenasytene, alkoholy aro-

maticke a naftenicke, glykoly, fenoly a derivaty

fenolov.

Z kovov su v patentoch uvadzane kovy alka-

licke a alkalickych zemin, d'alej zinok, chrom,

med', olovo, kadmium, cin, nikel a i. Najcastejsie

su soli baria a zinku.

Niektore patenty sa snazia obist pouzitie

kovov a odporucaju na neutralizaciu diesterov

ditiofosforecnych kyselln organicke bazy. Alebo

sa navrhuju ako aditivy disulfidy, trisulfidy,

tetrasulfidy diesterov ditiofosforecnych kyse-

lln aj triestery ditiofosforecnych kyselin.

RO\^ Sy yOR
P P

RO^ \dR

Disulfid diesteru . ditiofosforecnej kyseliny.

Ako aditivy do mazacich olejov sa v paten-

toch uvadzaju aj reakcne produkty sirnika

fosforecneho s roznymi organickymi. kyseli-
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nami, s mastnymi, s mastnymi substituovanymi

kyselinami, petrolsulfokyselinami, naftenovymi

kyselinami. Vzniknute produkty sa prevedu na

soli kovovymi alebo organickymi bazami.

Tiez su patentovane reakcne produkty P2S5

so zmesami alkoholov, respektive fenolov s ky-

selinami, reakcne produkty P2S5 s aminmi,

amidmi, s terpenmi, so stearonitrilom a reak-

cne produkty P2S5 s rastlinnymi alebo zivocis-

nymi olejmi, ketonmi a aldehydmi.

Vlastnosti

Diestery ditiofosforecnych kyselin, pripra-

vene z nizsich alkoholov, su bezfarebne kva-

paliny, destilovatel'ne za mierneho rozkla^u,

zapachajuce po sirovodiku. Diestery vyssich

alkoholov a fenolov su viac alebo menej vis-

kozne oleje, pripadne krystalicke latky, ktore

sa nedaju destilovat. Dobre sa rozpustaju

v organickych rozpustadlach, luhoch, horsie

vo vode. Podliehaju dost snadno oxydacii a hyd-

rolyze. Pri vyssich teplotach sa rozkladaju za

tvorby sirovodika, pyrotiofosfatu, merkaptanov
a sirnikov.

Soli diesterov ditiofosforecnych kyselin su

viskozne olejovite kvapaliny. Niektore z nich

vo vel'mi cistom stave su schopne krystalizacie.

Su pomerne stale i pri vyssich teplotach. Na-
priklad body teplotnych rozkladov alkylditio-

fosfatov zinocnatych lezia od 190 °C az nad

250 °C, co zalezi od druhu a vel'kosti alkylov.

Barnate soli dialkylditiofosforecnanov su biele

krystalicke latky, pricom krystalizacia soli

s rozvetvenymi radikalmi je nesnadnejsia. Ob-

dobne nikelnate soli su krystalicke latky farby

fialovej, pricom intenzivnost farby klesa so

zvysovanim molekulovej vahy. Body topenia

soli zavisia hodne od druhu kovu. Napriklad

nikelnate soli s alkylmi C4-Ci8 maju b. t. okolo

16-52 D
C, zatial' co obdobne soli barnate az

okolo 100 -180 °C.

Rozpustnost soli v uhl'ovodikovych rozpus-

tadlach rastie so zvysovanim teploty a pri tep-

lotach blizkych bodu topenia soli je ich rozpust-

nost neobmedzena. Preto napriklad barnate

a vapenate soli, majuce vysoke body topenia,

maju pri obycajnych teplotach hodne mensiu

rozpustnost ako soli nikelnate, ktore
,
maju

nizke body topenia a v dosledku toho vel'mi

vysoku rozpustnost. Ako je zname, aj rozpust-

nost parafinov v uhl'ovodikovych rozpustadlach

podriad'uje sa takemuto pravidlu.

Absolutna vel'kost rozpustnosti tychto soli

v uhtovodikovych rozpustadlach zavisi aj od

vel'kosti a struktury ich alkylovych radikalov.

Zvysuje sa so zvacsenim retazca alkylu. Je

vyssia pri rozvetvenych radikaloch ako pri

normalnych.
Rozpustnost soli zavisi i od druhu rozpus-

tadla. Tak. rozpustnost v olejoch, ako sa to

dalo ocakavat, je vyssia ako rozpustnost v l'ah-

kych uhl'ovodikovych rozpustadlach.

Tieto zakonitosti pre rozpustnost soli dial-

kylditiofosforecnanov maju vel'ky prakticky

vyznam pre pripravu aditivov do olejov. Po-
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trebnu rozpustnost aditivu mozno dosiahnut
bud' zabudovanim rozvetvenych uhl'ovodiko-
vych radikalov do jeho molekuly, alebo znize-
nim bodu'topenia aditivu pri pou^iti primera-
neho kovu.

/

Vplyv soli dialkylditiofosforecnanov
na cistiace vlastnosti olejov

Navonok sa ucinok cistiacich prisad v oleji

prejavi pri praci motora tym, ze suciastky
motora, najma piestova cast, ostanu ciste. Pro-
dukty uhol'natenia uhl'ovodikov olejar tvoriace
sa v case prace motora, sa zadrzia v oleji

v podobe drobnych teliesok, disperzie, a ne-
tvoria usadeniny a laky.

Mechanizmus cistiaceho ucinku prisad ne-
mozno este povazovat za vyrieseny: Vysvetl'uje
sa schopnostou prisad stabilizovat suspenzie
uhlikatych a lakovitych castic v oleji, cim sa

zabrani zhlukovaniu a zliepaniu castic vo vac-
sie sedimentujuce celky.

Cistiaci ucinok soli dialkylditiofosforecnanov
vzrasta so zvacsovanim ich uhl'ovodikovych
radikalov. Kratke uhl'ovodikove radikaly poso-
bia len maly Cistiaci ucinok, dlhe radikaly
(C{$) maju ucinok niekol'konasobne vacsi.

Rozvetvenost uhl'ovodikovych radikalov cis-

tiace ^ vlastnosti len mierne zhorsuje a vzhl'a-

dom-na dobry vplyv tychto radikalov na roz- rjj

pustnost prisad mozno tento ich nedostatok
zanedbat.

Disulfidy diesterov ditiofosforecnych kyse-
lin prakticky nemaju cistiace vlastnosti. Z toho
sa .usudzuje, ze cistiace vlastnosti napriklad
Ba a Ni soli ditiofosforecnanov, ktore oproti
disuifidom maju v molekule naviac len atom
kovu* su podmienene pritornnostou kovovych
atorpov. Pri spal'ovani v motore kovy tychto
soli .zostanu v uhol'natych zvyskoch ako kyslic-
niky.,To robi zvysky v stroji prachovymi a daju
sa^»valcov l'ahsie odstranif vyfukovymi plynmi.

Ucinok soli dialkylditiofosforecnanov
ako 'antioxydantov

Vzdusna oxydacia iihrovodikov prebieha ako
reta^ova reakcia, posobena vol'nymi radikalmi
a hydroperoxydmi.

Ked' nie, je pritomny antioxydant, vol'ne radi-
kaly sa vytvoria roztrhnutim pritomnych hyd-
roperoxydov (1), alebo ucinkom kyslika

.

na
uMovodik. Vol'ny radikal potom napadne v

(
odi-

kovy.atom uhl'ovodika, odtrhne si ho a vytvori
tak, alkylradikal (2). Alkylradikal sa rychlo
oxy.duje na peroxydradikal (3). Tento zasa na-
padne uhl'ovodik, odstiepi z neho atom vodika,
s ktorym zreaguje na molekulu hydroperoxydu
a regeneruje alkylradikal (4).

ROOH ^RO + HO (1)

RO (HO.HO2 ) + RH ROH (H20 H 20 2 ) + R (2)

R + 02 R02 (3)

R02 + RH ROOH + R (4)

Latky, ktore brania tomuto oxydacnemu po-
chodu, tzv. antioxydanty, mozu posobit troja-
ko: 1. ako inhibitor vol'nych radikalov, 2. ako
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rozkladac peroxydu, alebo 3. ako deaktivator
kovu. Ci je antioxydant inhibitorom, alebo ci

rozklada peroxydy, mozno poznat podl'a jeho
reakcie s kumenhydroperoxydom. Ak s tymto
cinidlom dava ine splodiny, ale nie fenol, je

antioxydant inhibitorom; ak vsak dava fenol,

je rozkladacom peroxydov.
i

Kovove soli dialkylditiofosforecnanov poso-
bia v olejoch ako rozkladace peroxydov. Vseo-
becne sa do olejov ako antioxydanty volia pri-

sady, ktore rozkladaju peroxydy a do benzinov
obycajne inhibitory.

Vysoka antioxydacna aktivita niektorych ko-
vovych dialkylditofosfatov nie je posobena
priamo strukturou molekuly, ale sa vysvetl'uje

ucinkom ich rozkladnych produktov, tvoria-

cich sa za vyssich teplot. Lebo soli s vyssimi
rozpadovymi rychlostnymi konstantami ukazali

aj lepsi protioxydacny ucinok. Taktiez pri po-
uziti soli, ktora bola vopred podrobena tepel-

nej destrukcii, sa dosiahol leps! protioxydacny
ucinok ako pri pouziti soli bez predbeznej
destrukcie.

Vplyv alkylov na antioxydacny ucinok zavisi

hlavne od toho, ci pochadzaju z alkoholov pri-

marnych, alebo sekundarnych. Alkyly sekun-
darne silne zvysuju antioxydacny ucinok. Roz-
vetvgnie ma mensi ucinok v porovnani s, tym,
ci sil^alkyly primarne, alebo sekundarne. Dlzka
alkyloveho retazca } nie-.je pre antioxydacny
ucinok dolezita, ma vyznam leu pre rozpust-
nost. * m

Protioxydacny ucinok kovovych dialkylditio-

fosfatov nezavisi primarne od mnozstva fos-

foru alebo siry, ktore sa do oleja privedu.

! I

Soli dialkylditiofosforecnanov ako inhibitory

loziskovej korozie

Koroziu kovov, a najma loziskovych zliatin

v motore sposobuju oxydacne produkty uhl'o-

vodikov v oleji ako kyseliny a peroxydy. Zistilo

sa, ze samotne peroxydy za nepritomnosti
kyselin neatakuju loziska zo zliatiny med'-olo-

vo. Na nestastie v kl'ukovej skrini spal'ovacieho

motora su idealne podmienky pre vznik oboch
oxydacnych splodin, a tym i pre koroziu.

Mechanizmus protikorozneho posobenia pri-

sad je zlozity a v mnohom este nevyjasneny.
Poklada sa vsak za dokazane, ze prisady spo-
minaneho typu posobia dvoma mechanizmami:
1. rozkladom peroxydov, 2. tvorbou ochranneho
filmu na povrchu kovu.
Rozkladom peroxydov sa odstranuje koro-

zivna zlozka z oleja. Ide tu o posobenie soli

dialkylditiofosforecnanov ako antioxydantov,
co sme uviedli vyssie. Z toho je zrejme, ze

kovove alkylditiofosfaty, vytvorene zo sekun-
darnych alkoholov, pretoze su lepsie antioxy-
danty, su tiez lepsie inhibitory korozie lozisk.

Tvorba filmu je druhy mechanizmus proti-

korozneho posobenia kovovych alkylditiofosfa-

tov. Vytvoreny film na kovovom povrchu chrani

kov pred koroznym ucinkom oxydacnych pro-
duktov uhl'ovodikov, d’alej eliminuje kataly-

ticky vplyv kovoveho povrchu na oxydaciu

RAU. ROC. 1(9), CIS. 2-3 (1950)
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oleja a brani tvorbe kovovych organickych

zlucenin, ktore posobia ako katalyzatory.

Korozivne skusky aditivovdnych motorovych

olejov sa robia bud' na plieskoch pomocou
ubytku vahy (napriklad pristroj Pinkievicov),

alebo rspecialnym testom pomocou medeno-
oloveneho loziska v Chevrolet L-4 (USA).

Loziskova zliatina med'-olovo podlieha ko-

rozii fahsie ako ine loziskove zliatiny alebo

olovo.' Preto jej pouzitie pre skusky predsta-

vuje najprisnejsi test. Ako material na loziska

uziva sa tato korozivne neodolna zliatina preto,

ze. ma vynikajucu schopnost znasat mecha-
nicke zatazenie. Vel'ka unosnost je posobena

strukturou zliatiny. Med’ vytvara spojitu mriez-

ku a olovo je v medzerach.

Pokusmi, spravenymi s olejom aditivovanym

so zinkalkylditiofosfatom a za pouzitia radio-

aktivnych stopovych atomov Zn65, P32 a S35

na lozisku na motore, i laboratorne na iozisku

len nalozenom v oleji, sa zistilo, ze.sa skutocne

vytvara na povrchu loziska film, ktory sa

neodstrani umyvanim alebo otieranlm. Vo filme

bol prebytok zinku nad fosforom a prebytoK

fosforu nad sirou pri- teste laboratornom i mo-
torovom. To je d'alsi dokaz, ze ciastocny roz-

klad je sucastou prospesneho ucinku kovoveho

alkylditiofosfatu. Barnate a nikelnate dialkyl-

ditiofosforecnany^' maju' vysoku protikoroznu

aktivitu. Napriklad di-n^-oktadecylditiofosforec-

nan barnaty znizil podl:a Pinkievicovho testu

korozivnost v cistom oleji 46.0 g/m2 nal,7 g/m2

v oleji aditivovanom.

Ak sa pouziju namiesto soli odvodenych od

kyseliny tiofosforecnej analogicke soli odvo-

dene od kyseliny fosforecnej, teda bez obsahu

siry, korozivnost, naopak, stupne. Z toho mozno
uzavierat, ze sira je pri kovovych dialkylditio-

fosforecnanoch hlavnym prvkom, urcujucim

antikorozivne vlastnosli.

Avsak aj niektore kovy maju vyznamny vplyv

na koroziu. Napriklad dialkylditiofosfaty alka-

lickych kovov posobia znacne korozivne. Preto

su alkalicke kovy nezelatel'ne.

Disulfidy dialkylditiofosforecnanov, ktore

neobsahuju v molekule kov, maju vysoku anti-

korozivnu ucinnosf. To potvrdzuje tvrdenie

o vyzname siry pre antikorozivne vlastnosti

alkylditiofosfatov.

Soli dialkylditiofosforecnanov

ako protioderove cinidla

Vo vyslednom ,,odere“ alebo opotrebeni mo-
tor u su zahrnute:

1. korozivny Oder lozlsk, zapricineny oxy-

dacnymi produktami oleja;

2. korozivny oder zeleznych casti, ako vrta-

nie valca v oblasti pohybu kruzkov, zapricineny

mineralnymi kyselinami, vznikajucimi z paliva;
*

3. abrazivny Oder, sposobeny mechanickymi
necistotami vzduchu;

4. povrchovy oder, sposobeny trenim prilie-

hajucich pohyblivych casti, najma za podmie-

nok hranicneho mazania.

Tu opisujeme tento stvrty typ oderu, ako

sa zmensuje alkylditiofosfatmi.

RAU. ROC. 1(9), CIS. 2-3 (1959)

Berieme do uvahy kovove dialkylditifosfaty-

obecneho vzorca

RiO\
P P

R20/ - Me — s/

v tychto typoch:

typ A — Ri = R2 = R3 — r4»

typ B -- s dvoma druhmi alkylov, rozloze-
,

nymi nahodne,

typ C — Ri = R2 ,
R3 = r4*

Odskusanim olejov aditivovanych alkylditio-

fosfatmi zinku typov A, B, C na motore Volks-

wagenu sa ukazalo, ze najucinnejsi proti oderu

je typ C, potom B a najmenej A.

Dalej sa ukazalo, ze co do protioderovych

vlastnosti su ucinnejsie produkty s mensirni
'

alkylmi. Dlhsie alkyly su vsak nutne kvoli roz-
,

pustnosti.

Soli dialkylditiofosforecnanov

ako depresanty

Nepostradatel'nym strukturnym elementom

molekuly kazdeho depresanta su bocne alky-

love retazce normalneho zlozenia, ktorych

dlzka musi byt nad 10 atomov uhlika (optimum;

okolo 25).

Soli dialkylditiofosforecnanov obsahuju za—
kladne strukturne elementy depresantov. Zis-

tilo sa, ze tie soli, ktore obsahuju normalne

alkyly, skutocne maju depresantne vlastnosti,

ale nie prilis prenikave. Mnohe znizuju b. t.

oleja o 1 — 2 °C a di-n-oktadecylditiofosforeS-
;

nan nikelnaty, ktory obsahuje 4 alkyly Ci8 ,
znK

zuje b. t. o 5°C pri dozacii 1,5 %. V sovietskej

literature sa uvadza, ze sa podarilo pripravi’U

taky dialkylditiofosforecnan barnaty/ ktory

znizil b. t. skusaneho oleja pri dozacii 1,5 %'

o 47 °C.*
,

Na zaklade vsetkych uvedenych vztahov.

medzi ucinnostou antioxydacnou, protikoroz-

nou a protioderovou a medzi chemickou kon^

stituciou kovovych alkylditiofosfatov, danou

druhmi a rozmiestenim styroch alkylskupin,

a pri prihliadani k rozpustnosti mozno navrh-

nut komplexne najvyhodnejsi typ aditivu do’

motorovych olejov. Takym je typ C, kde Ri = Ro,

pricom su to relativne nizkomolekularne se-

kundarne alkylskupiny a R3=R4 ,
pricom tento

alkyl je vacsi a tiez rozvetveny. Z kovov.su

najvyhod.nejsie barium a zinok, potom nikel.

Nadradenost tohto typu bola potvrdena moto--

rovymi skuskami.

Literatura:

1. DAN SSSR, zv. 107, cis. 4,551 (1956) ’
; . .

2. Sci. Lubr., cis. 12 (1958)

3. ChTTM, cis. 3 (1957)

4. ChTTM. cis. 8 (1958)

5. Petr. Ref., cis.i9 (1949) >_
6. USP 1,893.018

•

7. USP 2,417.326 '

.
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Vanddiova korozia plynovych turbin

L. SVRSEK, Vy-skumny ustav pre ropu <a uhl’ovodrkove plyny, Bratislava

Ucinnost modernych naftovych agregatov je

0,3—0,4, ucinnost parnych turbin malej vykon-
nosti pohananych nizkotlakovou parou 0,20-0,22

a parnych turbin pohananych vysokotlakovou
parou 0,35 az 0,38. Ucinnost plynovych turbin

pracujucich s teplotou do 800 °C a tlakom asi

10 atm pred spal'ovacou komorou cini asi 0,28.

Napriek tomu sa v poslednom case stale viac

pouzivaju plynove turbiny. Dava sa im pred-
nost;

a) pre ich malu vahu na jednotku vykonu;

b) pretoze nepotrebuju chladiacu vodu;

c) pre moznost rychleho startu;

• d) pre zasadnu moznost pohonu plynnym,
kvapalnym alebo tuhym palivom.

Vaha plynovych turbin je 0,7— 0,9 kg na 1 HP
proti 2,7—6,8 kg pri agregatoch naftovych a az

16 kg pri parnych turbinach. Vel'ke stroje ineho
druhu spotrebuju znacne mnozstvo chladiacej

vody, ktora riebyva vzdy k dispozicii v dosta-
tocnom mnozstve a kvalite. Zatial' co parne
turbiny potrebuju pomerne dlhy cas na vyvin
pary s prislusnym tlakom a na start, plynove
turbiny mozno nastartovat takmer rovnako
rychlo ako naftove agregaty. Su aj take plynove
fUrbiny, kde jednoduchou manipulaciou sa moze
tefner okamzite prejst z pohonu kvapalnym
palivom na plynne palivo a v pomerne kratkom
case z plynneho paliva na kvapalne. Plynove
turbiny na pohon tuhym palivom su este len

vo vyvoji. Rozsirenie plynovych turbin zavisi

od zhospodarnenia ich prevadzky jednak po-
uzivanim lacnych zvyskovych paliv, jednak
zVysenim ucinnosti plynovych turbin zlepse-

nifn konstrukcie a zvysenim prevadzkovej tep-
loty.

Pouzitie zvyskov z ropy ako paliva pre ply-

nove turbiny naraza na tazkosti, ak ropa obsa-
huje vanadium. Vlastnosti vanadiovych zlucenin
v rope studoval Treybs (1), ktory dokazal, ze

vacsina vanadia obsiahnuteho v bridliciach, zivi-

ciach, asfalte alebo v rope je vo forme porfyri-
novych komplexov. Dalsim studiom vlastnosti

vanadia v rope sa zaoberali Beach a Schewma-
ker (2). Zistili, ze cast porfyrinu sa da vyextra-
hovat vodnym roztokom pyridinu a tuto cast

oznacili ako typ I. Zvysok extrahovali cistym
pyridinom a oznacili ho ako typ II. Podia nich

je I. typ skupina monomerickych prchavych
porfyrinov, majucich ekvivalentne atmosfericke
body varu v rozmedzi 580—650 °C a molekulovu
vahu y rozmedzi 543— 800. Ich centralna V—

N

vazba je totoznd. Roznost ich obvodnych sku-
pin sa prejavuje zmenou prchavosti a roznym
rpzderovacim alebo extrakcnym koeficientom.
Druhy typ vanadiovych zlucenin ma vyssiu
molekulovu vahu a zahrnuje pravdepodobne
porfyriny, ktorych bocne retazce su niekol'ko-

krat vacsie nez centralna molekula a maju
asfalticke alebo polymericke vlastnosti (2).

76

Prchavost porfyrinov posobi tazkosti pri pri-

prave vzoriek pre analyticke stanovenie vand-
dia v rope a zvyskovych olejoch. Pri priprave
popola priamym spal'ovanim neupravenej vzor-
ky nastavaju straty vanadia. Straty zavisia od
vefkosti nadoby, v ktorej sa spal'ovanie robi (5),

od vefkosti plamena a i. Na zamedzenie tychto
strat odporucaju Gamble a Jones (5) najprv
mineralizaciu 96 %-nou kyselinou sirovou (1 ml
na 1 g vzorky) a potom az spalit. Tato metoda
dava o nieco vyssie vysledky nez pri priamom
spaleni neupravenej vzorky. Pri mineralizacii

moze vzorka prekypiet, obzvlast pri mazutoch.
Preto sa vo VURUP vypracoval sposob pohodl-
nejsi, ktory dava tie iste vysledky ako sposob
mineralizacny. Vychadza z poznatku F. de Car-
liniho, ze MgO a V205 reaguju spolu pri teplote

455 °C na magnezium-metavanadium, ktory nie

je prchavy. K pripravenej vzorke paliva sa pri-

da v oleji rozpustny naftenat horecnaty, do-
kladne sa premiesa a spafuje sa nevel'kym pla-

menom, aby sme nestrhovali castice popola. To
sa dosiahne pouzitim teglika mensieho priemeru.
Teglik vyzihame, najlepsie cez noc, v muflovej
peci pri teplote 600 °C. Po rozpusteni popola
v zmesi kyseliny sirovej a fosforecnej stano-
vime vanadium bud' spektrOskopicky, potencio-
metrickou alebo vizualnou titraciou. Vanadium
mozno stanovit aj spektroskopicky priamo
z ropy pomocou specialnej rotacnej elektrody.

Ropy rozneho povodu maju rozny obsah vana-
dia, ktory moze kolisat aj pri ropach z rovna-
keho pol’a. Pomerne najvyssi obsah vanadia
maju ropy venezuelske (0,03 %). V ropach
stredoeuropskych nachadza sa vanadium iba

v stopach. Azerbajdzanska, balachanska a ine

sovietske ropy obsahuju v popole 0,03—0,05 %
V (3). Prepocitane na ropu cini to maximalne
6X10~5

%. Priemerny obsah vanddia v groz-
nenskych ropach cini 2—8X10~5 % a v turk-
menskych 2—3X10~5 %. Obsah vanddia v ro-

pach Druheho Baku je 100—1000-krat vyssi.

Podfa analyzy vo VURUP s dvoma vzorkami
muchanovskej ropy, odsolenymi, ma tato

2,6X10
~ 3 % V. Obsah vanadia v mazutoch byva

2—10-krat vacsi nez v povodnej rope, podl'a

jej zlozenia a sirky mazutu.

Pri destilacnom spracovani ropy obohacuju sa

vanadiom tazsie frakcie. Vo VURUP sa analyzo-
vali frakcie z vakuovej destilacie dvoch vzoriek
muchanovskej ropy s tymto vysledkom:

F r a k c i a Vzorka I Vzorka 11

°/o V % V

Povodn^ ropa imuchanovska odsolfena 0,0025 0,0026

Plynovy olej II 0,00060 0,00058

Parafmovy olej I 0,00025 0,00053

Paraftnovy olej II 0,00045 0,00043

Parafmovy olej III 0,00067 0,00053

Aisfalt 0,0146 0,0196
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Z uvedeneho prehl'adu vidiet, ze vacsina va-

nadia sa koncentruje v asfalte. Woodle (4)

uvadza, ze odasfaltovanim sa da odstranit asi

94 °/o vanadia. Odasfaltovanim neodstranene

vanadium je prchavejsie nez vanadium odstrd-

nene.
Nebezpecenstvo vanadiovej korozie mozno

predpokladat pri koncentracii vanadia v palive

nad 0,001 %. Z ekonomickych dovodov sa pre

pohon plynovych turbin pouzivaju tazke zvys-

kove paliva a mazut. Za urcitych okolnosti moze
uz 0,0001 % V v rope, z ktorej sa vyraba mazut

ako palivo pre plynove turbiny, ohrozovat pre-

vadzku turbiny.

Vanadiova korozia plynovych turbin je ovplyv-

nena konstrukciou turbiny, konstrukcnym ma-
terialom, koncentraciou vanadia v palive, obsa-

hom siry a alkalickych kovov, prevadzkovou

teplotou a tlakom, sposobom zatazenia turbiny,

dOkonalostou spal'ovania paliva v turbine alebo

pouzitim inhibitora alebo ineho sposobu ochra-

ny proti korozii.

Vanadiovou koroziou byva najviac napadnuty

prvy stupen lopatiek statora. Do urcitej miery

mozno znizit koroziu konstrukciou turbiny. Lo-

patky gu usposobene tak, aby prudiaci plyn,

unasajuci so sebou spalniny, minul lopatky pod

najmensim uhlom, cim potlacame tvorenie

usadenin.

Z konstrukcneho materialu, ktory ma dobre

mechanicke vlastnosti za prevadzkpvych pod-

mienok turbiny, byvaju najviac napadane lego-

vane ocele. Najodolnejsie su zliatiny s vysokym
obsahom chromu a niklu. Robili sa skusky s po-

tahovanim legovanej ocele ochrannou kovovou

vrstvou chromu, niklu a pod. Pre roznu tepelnu

roztaznost dochadza vsak k porusovaniu celist-

vosti vrstvy a tym sa jej ochranny ucinok

uplne rusi.

S rastucou koncentraciou vanadia v palive

(asi do 0,010 °/o) rastie aj vanadiova korozia,

ale nad touto hranicou sa prakticky uz nemeni.

Pre porovnanie uvadzam prehl'ad zavislosti ko-

rozie
1

od koncentracie vanadia (6 )

:

Obsah vanadia v palive, % . 0,000 0,005 0,010 0,030

Relativna kordzia, % 20 75 98 100

Ak obsahuje popol z paliva kyslicniky alebo

soli sodika, je korozia intenzivnejsia, pricom

korozia zavisi od pomeru vanadia k sodiku. Ze-

lezne zliatiny su najviac korodovane pri mole-

kularnom pomere Na2S04 : V205 = 1 : 4 a pri

teplotach 650—800 °C (7).

Vplyv sodika na koroziu nie je este celkom

jasny. Zo sodika a V2O5 mozu vznikat nizkoto-

piace soli NaV03 ,
Na3VO^f NaJ/207 az komplex

Na20 . V205 .

5

V2O3 s bodom topenia 625 °C. Je

pravdepodobne, ze nizkotopiace vanadiaty ne-

koroduju, ale maju topiaci ucinok na kyslicniky

zeleza a tym urychl'uju koroziu.

Pokial' ide o obsah siry v palive, zistilo sa,

ze sulfidova korozia v plynovych turbinach

spravidla nenastava. Pri urcitej koncentracii

vsak pritomnost siry urychl'uje koroziu zelez-

nych zliatin. V tomto pripade je pri teplote

796 °C korozia najvyssia pri obsahu siry 2 °/o

a potom so stupajucim obsahom klesa. Niklove

zliatiny su proti sulfidovej korozii odolnejsie

(8 ). Je pravdepodobne, ze zvysena korozia su-

visi s katalytickym vplyvom V205 takto:

V205 + S02 = V2O4 + S03

V2G4 + 2S02 + 0 2 = 2V0.504

2 VO.SO4 = V205 + 02 + S03

Vieme, ze SO3 je korozivnejsi nez S02t okremi

toho zvysuje S03 rosny bod spalnin, nasledkom
coho mozu nastat korozie sposobene skonden-

zovanou kyselinou sirovou za vysokych teplot.

Na obsah. siry treba brat zretel' pri vybere

a davkovani inhibitora.

Zmena teploty ma na vanadiovu koroziu rozny
vplyv. Ak bezi turbina pri teplotach nizsich,

nez je bod topenia popola vzniknuteho z pouzi-

vaneho paliva, nema zmena teploty, pokial' sa

nedostane do blizkosti bodu topenia, prakticky

nijaky vplyv. Ak pracuje turbina pri teplote

blizkej bodu topenia popola, moze uz aj od-

chylka niekol'ko stupnov sposobit katastrofu.

Mechanizmus vanadiovej korozie je jedno;-

duchy. Spal'ovanie paliva v plynovej turbine

prebieha s vel'kym prebytkom vzduchu, a ked'ze

nizsie kyslicniky vanadia su v oxydacnom pro-

stredi nestale, prechadzaju l'ahko do formy naj-

vyssej vazby. Tym je odovodneny vznik

Ak vezmeme do uvahy vplyv prostredia na roz-

nu vazbu vanadia, moze tento katalyzovat oxy-

daciu, pricom sa sam redukuje a potom sa znovu

oxyduje prebytkom vzduchu. Korozia ocele pre-

bieha potom takto:

Fe + V 2O5 = FeO + V204

V204 + 1/2 02 = V205

Zmena zatazenia turbiny, ale najma caste

odstavovanie turbiny s nasledujucim ochlade-

nim, ma blahodarny vplyv na potlacenie vana-

diovej korozie. Pri ochladeni turbiny nasledkom
roznej tepelnej roztaznosti popola a materialu

lopatiek moze nastat odlupnutie vrstvy popola

usadenej na lopatkach turbiny. Pri opatovnom
nabehnuti mozno ho z turbiny vyfuknut. * *

Z hl'adiska vanadiovej korozie bolo by na prvy

pohl'ad najjednoduchsie odstranit vanadium
z paliva alebo znizit jeho koncentraciu pod

0,001 %. Teoreticky je to sice mozne (vyextra-

hovanie pyridinom, odasfaltovanim), ale tieto

sposoby su nakladne. Ostatne sposoby ochrany

proti vanadiovej korozii su prakticky bojom
proti tvorbe usadenin a mozno ich rozdelit na

tri zakladne skupiny:

1. Mechanicke odstranenie popola pomocou
filtrov alebo cyklonov;

2. Splynenie popola;

3. Premenou popola na prach s vysokym bo-

dom topenia a malou pril'navostou.

. Tieto sposoby su v zahranici uz vyskusane (6 )

s negativnym vysledkom pri prvom i druhom
sposobe. Treti sposob mozno rozdelit na:

a) Vytvorenie vol'neho uhlika nedokonalym spa-

l'ovanim;

b) Pouzitie inhibitorov korozie.
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Ani nedokonale spal'ovanie paliva nevyhovuje.
Jednak sa nevyuzije cele palivo na pohon tur-

' blny, cim klesa jej ucinnost, a jednak je nebez-
• pecenstvo zanesenia vymennika tepla vol'nym
uhlikom. To kladie vel'ke poziadavky na obsluhu,
ak sa ma turbina udrzat v bezporuchovom chode.

Najvhodnejsi sposob ochrany plynovej turbi-
ny proti korozii je pouzitie inhibitorov, ktore

mozu byt:

a) rozpustne vo vode;
b) rozpustne v oleji;

c) vo vode i v oleji nerozpustne.
Inhibitory rozpustne vo vode sa pouzivaju

hlavne pri vel'kych stacionarnych turbinach.
Vyzaduju namiesanie vodneho roztoku do pa-
liva tesne pred pouzitim vzhl'adom na nebezpe-

^.censtvo rozsadenia. Pouziva sa najma vodny
roztok MgCl2 alebo MgS04 .

Inhibitory rozpustne v oleji su pomerne dra-
ke, ale ich pouzitie neposobi v prevadzke nijake

tazkosti. Inhibitor mozno snadno rovnomerne
v palive rozdelit bez toho, ze by sedimentoval.
Preto ho mozno namiesat do paliva priamo
v rafinerii pre urcity typ turbiny a pre urcite

rozmedzie prevadzkovej teploty turbiny. Pri

pouziti takto upraveneho paliva odpada pri tur-

bine akekol'vek davkovacie zariadenie. Pri po-
uziti ineho typu inhibitora moze nastaf korozia

lopatiek turbiny pri zlyhani davkovacieho za-
‘ ri&denia, co pri pouziti paliva s olejorozpustnym
inhibitorom spravne dozovanym nastat: nemoze.
Tieto inhibitory su sice drahsie nez inhibitory

ineho typu, ale ich prednosti opravnuju k vys-
sim nakladom.

Inhibitory nerozpustne ani vo vode, ani

v oleji, su najlacnejsie. Do tejto kategorie patr
ria najma kyslicniky kovov (okrem alkalickych)

vo forme cistych kyslicnikov (MgO, CaO, ZnO.a
ine), alebo kyslicnikov a zlucenin vyskytujucich
sa v prirode. Su vel'mi ucihne, ale ich zavedenie
do paliva je obtazne. Davkdju sa v malom mnoz-
stve, vznika nebezpecenstvo aglomeracie, usa-
dzovania, nerovnomerneho rozdelenia v palive,

erozie rozprasovacich dyz a ine tazkosti. Naj-
vyhodnejsim sa javi davkovanie vo forme sus-
penzie v oleji.

Samozrejme, mozno kombinovat rozne druhy
inhibitorov. Rochini a Amero uvadzaju (8), ze

pri pouziti kombinovanych aditivov je ich uci-

nok prenikavejsi, ako ked' sa pouziju individual-

ne. Pri teplotach 730— 820 °C sa uvadzaju ako
najucinnejsie tieto kombinacie:

a) Vzacne zeminy a Na-naftenat; molovy pomer
VZ :.Na : V = 0,5 ; 1:1;

b) Mg-naftenat a K2C03 ; molovy pomer
Mg : K : V = 3:3: 1;

c) Mn-naftenat, Na-naftenat a synteticka mor-
ska voda; molovy pomer Mn : Na-naftenat
a synteticka morska voda; molovy pomer
Mn : Na (vcitane Na v morskej vode : V =
= 3 : l r4 : 1.

Rozdel'uju aditivy na 2 skupiny. V prvej

skupine su aditivy, ktore znizuju koroziu oce-

l'ovej zliatiny 25—20 Cr-Ni na menej nez

35 mg/palec2 za 100 hodin pri primeranej kon-
centracii aditivu, t. j. obvykle 6 molov alebo

menej na 1 mol vanadia. Tieto aditivy obsahuju

Vplyv aditivu ako inhibitora korozie v mikrohor&kovych skuskach.

i Trvanie skusky 100 hod., 790 °C, zliatina 25 — 20 Cr-Ni, zvyskove palivo obsahujuce 0,014 -0,018 % V
- Tabul'ka c. 1.

Clslo

pokusu

Koncentr. inhibit. Vysledok pokusu
Inhibitor

vdh. °/o Mol. X. : 1 V Korozia Usadeniny
mg/pal. 2 mg/pal. 2

12 Kyslicnik horecnaty 0,1 Mg : V — 6 :

1

8 125

13 Kyslicnik horecnaty 0,1 Mg : V — 6 :

1

31 70

9 Mikronjizovand sl'uda 0,1 Mg : V — 3 :

1

20 96

8 Mikronizovana sl'uda 0,2 Mg : V — 6 :

1

+ 1 130

11 Mikronizovan§ sl'uda 0,56 Mg : V — 12 :

1

0 100

51 Manganistan draselny 0,14 K : Mn : V — 3 : 3 :

1

28 190

79 Manganistan draselny + syntet.
j

0,14 1

Mn : V — 3 :

1

morska voda / 0,3 J
1 53

139 Synteticka morska voda 1,24 Na : V — 0,88 :

1

31 455

36 Nafteinat sodny 0,66 Na : V — 6 :

1

34 168

142 Naftendt horecnaty 0,773 Na : V — 6,7 :

1

+ 9 84

20 Naftenat vzacnych zemin 1,2 VZ : V - 1 :

1

19 69

19 Naftenat vzacnych zemin 2,4 VZ : V — 2 :

1

4 69

18 Naftendt vzacnych zemin 5,2 VZ : V — 4,2 :

1

+ 2 87

31 Naftendt vzacnych zemin + 1 0,62 1 VZ : V — 0,5 :

1

+ naftendt sodny / 0,11 J Na : V - 1 :

1

15 127

32 Naftendt vzacnych zemin + ) 0,62
|

VZ : V — 0,5 : 1 ]

9 80+ naftendt draselny / 0,19 J K:V — 1:1 J

33 Naftendt ma-nganaty 1,8 Mn : V — 6 :

1

4 43
r 35 Naftendt manganaty + \ 0,9 1 Mn : V — 3 : 1 1

65+ naftendt sodny / 0,11 J Na : V — 1 :

1

7

52 Naftenat manganaty + 1

+ uhlicitan draselny J

0,9
|

0,05 J

Mn : V — 3 :

1

K : V — 3:1 J

10 147
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jeden alebo viac tychto prvkov: Mg, Mn, K, Na,

vzacne zeminy, Sr, Th a P. Vdruhej skupine su

aditivy, ktore sice znizuju koroziu, ale nie pod

35 mg/palec2 pri pomere 6 molov alebo viac na

1 mol vanadia. Patria sem tieto prvky: Ca, Si,

Li, Ba, Be, Ti, Ag, Ta, Nb, U, Zr.

Vysledky skusok s aditivmi obsahujucimi Si

a Al boli z hl'adiska dobrych vysledkov uverej-

nenych inymi vyskumnikmi sklamanim. V jed-

nej. skuske pridavok Si sposobil pri teplote

790 °C vzrast korozie. Mozno to vysvetlit nedo-

statocnym mnozstvom aditivu, ktory posobi

ako kyselina a je prednostne neutralizovany Na
alebo inymi alkaliami v popole. Nasledkom toho

prej.avi vol'ny V20$ v plnej miere svoj korozivny

vplyv. Podobny vplyv sa ukazuje pri nedostatoc-

nom davkovani inhibitora a pri inych inhibito-

roch, okr.em inhibitorov horecnatych. Ukazalo

sa tiez, ze etylsilikat, oznacovany inymi vy-

skumnikmi ako najucinnejsi inhibitor, je svojim

vplyvom d'aleko za inymi inhibitormi.

Pre nazornost uvadzam tabulku c. 1, ukazu-

jucu vplyv niektorych osvedcenych inhibitorov

korozie,, Za inak rovnakych podmienok bola<ko-

rozia bez pridavku aditivu 1580 mg na stvorcovy

palec.
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No. 56-GTP-19.

Pruzne nadrze na pohonne hmoty

MILOSLAV JENIKOVSKY

Problematika zajistovani dopravy a sklado-

vani rostoucich mnozstvi kapalnych pohonnych

latek se intenzivne resi. Jsou to ukoly narocne,

uvazime-li specialni povahu techto kapalin, vy~

zadujicich pouzivani zvlastnich obalu a nadrzi

ruznych vlastnosti, obsahu i konstrukcniho pro-

vedeni. V dusledku toho nabyvaji tyto druhy

technickych prostredku stale vice na vyznamu,

ovlivnuji do znacne miry organizaci a cinnost

v oblasti vyroby, skladovani a dopravy. Zvysene

naroky nedovoluji setrvavat na klasicke kon-

strukcni a materialove koncepci nadrzi a obalo-

ve techniky. Proto v technicky vyspelych statech

byly v poslednich letech zavedeny do praxe ve

stale vetsi mire pruzne nadrze a obaly. Pruzne

nadrze jsou nejrOznejslho konstrukcniho pro-

vedeni co do tvaru, pouzitych materialu, obsahu

a uceloveho pouziti. V SSSR maji jiz nekolika-

lete zkusenosti s nejrdznejsimi typy pruznych

nadrzi a rovnez tak i v nekterych lidove de-

mokratickych statech. Stejne je tomu i na

Zapade o cemz svedci zpravy a’ publikace uva-

dejici udaje o vyuziti pruznych nadrzi nejen

v oblasti civilniho, ale i vojenskeho sektoru.

Napr. americka spolecnost „UNITED STATES
RUBBER CO“ v posledni dobe zavedla vyrobu

velkych pruznych nadrzi, vhodnych k preprave

na nakladnich autech, privesech, zeleznicnich

vagonech, clunech a ve vleku za cluny. Naplneny

maji tvar obrovske tuby na zubnl pastu, obsahu

15 000 1, pres 10 m delky o prumeru 1,5 m. Po

vyprazdneni muze byt nadrz srolovana do ba-

RAU. ROC. 1(9), Cis. 2-3 (1959)

i

liku tvaru valce o prumeru 0,5 m a pres ,2, m
delky (obr. cis. 1.). Uvedena spolecnost, plariuje

tez vyrobu pruznych nadrzi na obsah 25 000 1,

vhodnych zvlaste pro prevoz pohonnych hmot
na zeleznicnich vagonech a o obsahu 40 a 80 000 1

pro cluny a sklady.

Obr. 1

Dalsi typ pruznych nadrzi vidime na obr. c. 2.

Americka firma FIRESTONE vyvinula velko-

kapacitni pruzne nadrze na obsah 76 000 1.

Uplnost naplneni meri obsluha podle vysky na-

drze od zeme mernou tyci. Nadrz ma armaturu
pro spodni plneni a vyprazdnovani. Dalsi za-
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jirriavou. ^novinkou je Vyrobek < spolecnosti povetrnostnlm podminkam,
,,GdODYER TIRE and RUBBER CO“ a „FOUR — necnirh paprsktim, ozonu,

WHEEL DRIVE a'utQ CO‘\ vyvinuty pro arma- a podobne.

du USA v roc'e 1958. Je to rada pneumatik pro
‘

zejmena vuci slu-

nizkym teplotam

•

.

- Obr. 2

prepravu kapalnych paliv (obr. cts.
f
3). Deseti-

'

. clenny pfives techto pneumatik obsahiije 19 000
litrti paliv. Techto mobilmch obalu se pouzlva
hlavne k doprave paliv do mist v terenu tezko

pristupnych s vyuzitim tahacu opatrenych val-

. covitymi pneumatikami (vhodnymi pro blativy

a bazinaty teren) a jako privesu (obvykle dvoj-

cej,. pro vozidla.a agregaty s velkou spotrebou

pohonriych hmot. Americka . spolecnost „GOO-
DYER TIRE and RUBBER CO“ rovne£ uvadi,

• Obr: 4

Nejnoveji se rozsirily prbzne nadrze, ktere

po naplnenl maji tvar polstare (viz obr. cis . 4

a 5), na jehoz vrchni stene je plnici (vyprazd-

novaci) armatura, vzdusnik a nosria ucha. Ve
vsech pripadech je princip reseni totozny, az

na odlisnosti v konstrukcnim reseni armatur,
‘ v pouziti' yuzneho. konstrukcniho

1

materialu

a sestavy vrstvenisten. pruznych nadrzi.
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Obr. 3

1 zelse
.

jed.notlivych typu pruznych nadrzi s vy-
hbtfou pquziva v civilnim sektoru pro’dbeasne
skladoyam' .kapalnych produktu ve skladech

rafmerit ' Triineralnich oleju; cerpacich stanic.

dalkoveho pbtrubvk instalaci; nadrzL prlmo" na

poHch; k~ doplnovani traktoru , a kombajmi-, na

vzdaienych velkych stavbach; (prehrad, nafto-

vbdu, : zeleznic, dalnic), k zabezpeceni leteckych

pohpnnych hmo't H na . docasnych lefistich, pro

sklady pohonnych hniot v rqpnych polich pro

\ vrtaciv zarizeni’a podobne.. Rovnez uvadi, ze

pruzne- nadrze vyvinula •} pro potrebu ozbroje-

nych sil USA.
‘

") •

/S.-j .
;

.

Konstrukcni sestava a prislusenstvi pruznych
' nadrzi. ) . <

-

UAvX-:'- y .

•' V i

*

‘.^pbslednjch
;
d.eseti ' letech zaznamenal, vyvoj

pruznych nadrzi zhacny rozmach. Mnohe. koh-
(str.dkcnij materialove a technologicke nedostat-

ky;’a/prekazky byly odstraneny.- Pruzne nadrze
vyrabene V'posledm dobe jsou jednodussi pro-

yedenim, jejich vaha se pojdstatne snlzila, lze

je vulkanizovat vcelku, jsou odolnejsl proti na-

mahani v tahu a ohybu. Material pruznych na-

drzi/ma dostatecnou bdolnbst prot'i ylivu uhlo-

vodiku.' Vnejsi ‘povrch nadrzi 'je stabilnejs! vuci

y
Obr. 5

Jako zakladmch konstrukpnich m’aterialu se

vseobecne pouziva specialjiich syntbtickych

kaucuku vysoce odolnych uhlovodikum; a nej-

ruznejsich pogumovanych prirodnich i umelych
textilnich mater iald, velke. (pevnosti. Vrstveni

sten pruznych. nadrzi; (poqet vrstev a kon-
strukcni sestava prbfilu steny) je.dano ylast-

nostmi pouzitych zakladnicn materialu ,a obsa^

hem pruzne nddrze. Jsou.konstrukce, u kterych

stenu. pruzne nadrze tvori pet zakladnich

vrstev, napnkiad-'V teto sestave: l.'Vnitrni gu-

mova vrstva -7 odolna uhlovodikum i palivum

s obsahem az 40 °/o aromatickych uhlovodiku)

;

2 .
protidifuzni vrstva (nyl^novy lak) — k* za-

bezpecem nepropustnosti paliva;-
'

» ^ >

3 . nyloriova mezivrstva* (riylonova tkanina) A“
vystuha steriy; • ' - .

* 1 •
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4. gumova mezivrstva;

5. vnejsi ochranna nyIonova vrstva — odolna

atmosferickym vlivum.

Vsechny vrstvy mezi vnejsi nylonovou a pro-

tidifuzni, jsou lepeny specialnim lepidlem a pak

za tepla vulkanizovany v jeden celek. Prumerne

se celkova slla steny pruzne nadrze pohybuje

kolem 2,5 az 4 mm. V mistech armatur a nos-

nych uch je obvykle stena nadrze zesilena. Sila

sten jednotlivych pruznych nadrzi i pri uvede-

nych znacne nizkych hodnotach dostatecne

dimenzovana o cemz svedci skutecnost,

— ze pruzne nadrze jsou v.e vyrobe podrobova-

ny zkouskam minimalne 50 %-niho pre-

' plnem nad jmenovity obsah;
— ze po pine nadrzi je mozno v pripade potreby

chodit, vrchni stena snese zatizeni i vice

osobami najednou;
— ze specialne upravene pruzn§ nadrze lze

v plnem stavu premistovat (skladat a na-

kladat) pomoci jerabu.

Pevnost spojd gumovych a textilmch vrstev

je minimalne 0,8 kg/cm 2
,
pevnost y tahu mini-

malne 28 kg/cm2
.

Rychle plnem a vyprazdnovani pruznych na-

drzi umoznuji snadno montovatelne, dostatecne

dimenzovane a ovladatelne armatury. Pruzne

nadrze jsou vybaveny bud' vypustnou prirubou,

nebo rozebiratelnym typem vypustneho zari-

zeni (plniciho). Mens! pruzne nadrze (do obsahu

asi 5000 1) jsou opatrovany pouze jednou plnici

(vyprazdnovaci) armaturou, kdezto vetsi nadrze

dvema armaturami umoznujicimi soucasno\i

plnici nebo vyprazdnovaci i reciprokou frek-

venci. Tim je umozneno rychlejsi plneni nebo

vyprazdnovani nadrzi, pripadne zabezpecena

jejich viceucelova funkce jako nadrzi sbernych

nebo vyrovnavacich, instalovanych jednotlive

po pripade do baterii.

Spodni c§st plnici (vyprazdnovaci) armatury,

v horni stene nadrze tvori saci kos s otvory.

Bocni otvory na spodku kose slouzi k vycerpa-

vani i zbyt’ku kapaliny, je-li hlavni otvor kose

uzavren prisatou spodni stenou nadrze.

U velkych nadrzi jsou nekdy instalovany

plnici a vyprazdnovaci armatury ve spodni po-

loze nadrze. Rovnez jsou nekdy opatrovany tla-

kovym pojistnym ventilem.

Dale je v horni stene nadrze odvzdusnovaci

(zavzdusnovaci) armatura. Vika slouzi k her-

metickemu uzavreni obou typu armatur v dobe,

kdy je nadrz prazdna nebo mimo provoz.

Pro snadnou rucni manipulaci nebo prenaseni

prazdnych nadrzi na kratsi vzdalenost, maji

nadrze po stranach nosna ucha. Pro manipulaci

plnych nadrzi pomoci jerabti mohou byt pruzne

nadrze opatreny nosnymi textilnimi pasy, na-

vulkariizovanymi pevne na spodni stenu nadrze.

Pruzne nadrze jsou take vybavovany prislu-

senstvim pro demontovanou armaturu prazdne

nadrze, naradi, nahradni dily, tesneni a pro-

stredky pro opravy. Toto prislusenstvi byva

umisteno v prenosn§ brasne. Brasna se pri

baleni prazdne nadrze k preprave pribali k na-

drzi.

EAU, RQC, 1(9), OS. 2-3 (1959)

K pruzne nadrzi patri rovnez podlozna plach-

ta, chranici naplnenou nadrz proti oderu pri

preprave dopravnimi prostredky nebo proti

propichnuti ostrymi predmety pri ulozeni pine

nadrze v terenu. Tato plachta soucasne u men-
sich nadrzi slouzi spolu s popruhy jako ochran-

ny obal, ke sbaleni nadrze do role nebo obdel-

nikoveho baliku. V tomto stavu lze s pruznymi

nadrzemi snadno provadet ruzne rucni manipu-

lace jako nakladani na dopravni prostredky, pre-

naseni na kratkou vzdalenost a podobne. Nadrze

velkych obsahu jsou dopravovany a dlouhodobe

skladovany prevazne v bednach, kde jsou ulo-

zeny ve svinutem stavu. Pri uvedenych zpuso-

bech baleni tvori prazdne pruzne nadrze jeden

celek, pricemz zaujimaji velmi maly objem

a maji malou vahu (1/10 nadrze ocelove), coz

patri k nespornym vyhodam pruznych nadrzi.

Sbalena pruzna nadrz tedy tvori soupravu* se-

stavenou obvykle takto:

— vlastni pruzna nadrz;

— pouzdro s demontovanymi armaturami
a s prislusenstvim;

— ochranna plachta s popruhy, nebo bedna.,

Pruzne nadrze se vyrabeji prevazne na jme-

novite obsahy 3,5 a 10 000 1. Dale se vyrabeji

mezivelikosti a podle pozadavku i nadrze vetsi,

az na 100 000 1 pohonnych hmot. Pro nazornost

jsou uvedeny v tabulce zakladni rozmery a vahy

pruznych nadrzi americke spolecnosti GOO-
DYER TIRE and RUBBER EXPORT COMPANY:

Obsah
pruznfe

nSdrze
v litrech

prazdn& pina £« Oi

W a c

delka
mm

sirka

mm
vyska
mm

delka
mm

sirka

mm
vyska
mm

3 402 3200 2260 68 2745 1830 610 81,5

11 340 5945 3200 68 5490 2745 915 113,5

37 850 12910 3660 68 12200 3050 1220 326,0

Zakladni technicke a exploatacnl podminky
a vlastnosti pruznych nadrz!

Celkova koncepce pruznych nadrzi na pohon-

ne hmoty skyta cetne vyhody plynouci z prizni-

vych tvaru, vah^rozmerd a vlastnosti elastieke-

ho materialu. V prazdnem stavu lze s nadrzemi

tohoto typu provadet veskere manipulace rucne,

neni treba mechanizacnich prostfedku. Lze je

pouzivat k hromadnym prevozum pri vytvareni

skladu a to na libovolnych dopravnich prostred-

cich. Uspora dopravnich prostfedku vynikne

zvlaste tehdy, kdy jednosmerne dopravujeme

naklad kapalnych latek a pri zpatecni ceste

naklad jineho materialu (kusove zbozi a podob-

ne). Bezne nakladni dopravni prostredky (sil^

nicm, zeleznicni, vodni, vzdusne), mohou byt

pomoci pruznych nadrzi pfemeneny v cisterny

a to pri znacnych materialovych, financnich

a casovych usporach. Tato koncepce je mnohem
levnejsi nez preprava pohonnych hmot prives-

nymi automobilnimi cisternami. Dale mozno
v pruznych nadrzich prepravovat pohonne hmo-
ty i po vodnich cestach pouhym vlecenim* tedy

bez speci&lmch cisternovych plavideh Znacne

81
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vyhody skytaji pruzne nadrze tehdy, kdy nena-
d&le nebo docasne je treba na urcitem miste
uskladnit nebo prijmout vetsi mnozstvi kapal-
nych latek. Takove situace byly drive spojeny
se znacnymi obtizemi. Vzhledem k vyhodnemu
reseni pruznych nadrzi lze tyto rozmlstit na
libovolnem miste a spojeni provest v pripade ne-

dostupnosti plnicich prostredku hadicemi nebo
potrubim. Pruzne nadrze lze uvest do provozni
polohy pouhym rozbalenim na ochrannou plach-

tu, ulozenou na zeminu prostou ostrych pred-
metu. Pro zvyseni bezpecnosti je treba nekdy
pripravit vykop pro vytvoreni jimky. Po insta-

laci armatur je pruzna nadrz pripravena k pro-
vozu prumerne do 10-ti minut. Obsluha pruz-
nych nadrzi nevyzaduje technickou vyspelost

personalu. Ztraty paliva malym dychanim jsou
mensi nez u ocelovych nadrzi, jelikoz svou elas-

ticitou a schopnosti se roztahovat nebo staho-
vat s menicim se objemem, ulpiva vrchni stena

nadrze temer po cele plose na hladine kapaliny
v souladu s menicim se objemem. Proto jsou
moznosti exploze minimalni. Na rozdil od kovo-
vych nadrzi se pruzne nadrze pri provozu ne~
uzemnuji. Zkouskami bylo zjisteno, ze pri skla-

dovani leteckeho benzinu na volnem prostran-
stvi pri teplotach od 24 °C do 43 °C se kvalita

leteckeho benzinu ani po roce prakticky ne-
zmenila. V pripade poskozeni lze pruzne nadrze
ihned opravit prostredky, ktere jsou v prislu-

senstvi kazde nadrze. V pruznych nadrzich se

kapalne latky neznecistuji mechanickymi ne-

cistotami, jmenovite rzi jako je tomu u ocelo-

vych nadrzi a cisteren. Dalsi vyhodou pruznych
nadrzi je skutecnost, ze je lze v pripade nut-

nosti castecne preplnit nad jmenovity obsah
(maji minima'lne 50 %-ni bezpecnost proti roz-

trzeni). Pri dodrzovani bezpecnostnich, proti-

pozarnich a prepravnich predpisu nevyzaduje
pouzivani pruznych nadrzi zvlastnich opatreni

v porovnani s ocelovymi nadrzemi.

Ma-li byt pruzna nadrz na delsi dobu usklad-
nena, musi se zcela vyprazdnit, armatury se

vysroubuji a nadrz se necha vyvetrat. Pak se

otvory po armaturach uzavrou^ vicky, cimz se

pruzna nadrz hermeticky uzavre. Nadrze se

dlouhodobe skladuji na suchem miste, nejlepe

za podminek obdobnych pro vyrobky z tech-
nicke pryze.

Zaver

V clanku je kratce zachycena soucasna uro-
ven a stav vyvojovych smerd v oboru nove
techniky skladovani a dopravy pohonnych hmot
se zamerenim na pruzne nadrze. Jsou uve-
deny zakladni konstrukcni a materialove udaje
a vlastnosti pruznych nadrzi podle studia ze-

jmena citovanych literarnich pramenu. Autor
ve svem prispevku uvedl rovnez nektere po-

znatky z vlastnich praktickych zkusenosti.

V danem rozsahu nemohla byt do podrobnosti

dana problematika pine rozebrana, Slo zejmena

82

o to ukazat rostouci vyznapi pruznych nadrzi

v soudobe praxi skladovani a dopravy velkych
mnozstvi pohonnych hmot, vedle potrubi, cis-

teren a ostatni techniky. Neznamena to vsak,

ze by nastal zasadni ustup ocelovych nadrzi.

Ocelove nadrze (i z jinych konstrukcnich ma-
terialu), se pouzivaji nadale vsude tarn, kde
svymi technicko-ekonomickymi parametry pre-
vladaji jeste nad pruznymi nadrzemi.

Je pochopitelne, ze i soudobe pruzne nadrze
maji pres uvedene prednosti i nektere nedo-
statky plynouci z pouziteho odlisneho kon-
strukcniho materialu a projevuji se v dusledku
toho zcela jina'k, nez je tomu u nadrzi ocelo-
vych. Je vsak treba videt perspektivni moznosti,
nedostatky rychle odstranovat a tak ziskat pro-
stredky umoznujici zabezpecit pozadovanou
efektivnost v oboru techniky a skladovani a do-
pravy pohonnych hmot.

Literatura:

1. Rubber age, April, svazek 69, 1951.

2. Petroleum, April, svaze'k 12, 1949..

3. Nat. Petroleum News, svazek 5, 1948.

4. Ind. and Engineering Chemistry, April, 1957.

5. The Oil and Gas Journal, January, 1958.

Korozni u€inky ropy

Aplikace radioaktivnich metod k urdovani relativni

odolnosti materialu vuci korozi mlaji obzvl&stni vyznam

v priimyslu ropy. Metoda japonskeho korozniho inzenyra

G. Shinody, popsand v Tech. Reports Osaka Uniiv., 7., 717

pouziva radioaktivniho izotopu siry S35 rozpustendho

v benzdnu. Benzenovy roztok se prida k rope jejiz koro-

zivnost ma byt zjistena. Na vzorky materialu ipusoibime

50 hodin pri teiplote 100 °C zkotusenou ropou. Potom

vzorky opldchneme henzXnem, ususime a autoradiogra-

ficky nebo Geiger-Mullerovym pocitacem zmerime radio

-

aktivitu vyvolanou radiokativni sirou na povrohu vzorku.

U ruznych, materialu toyla zjistena (v zdZnamech za vte-

rinu) tato aktivita: (prvni cislo udavd v procentech

obsah kovu a druhe aktivitu) 18 Cr, 8 Ni - 100; Al - 120;

3 Cr,0,5 Mo 140; 9 Cr,0,5 Mo - 150; 7 Cr,0,5 Mo - 170;

5 Cr,0,5 Mo - 180; 18 Cr,0,5 Mo - 200; 0,15 C - 260;

13 Cr - 280; 5 Cr,0,5 Mo - 300; 13 Cr - 320.

Nejmensi znecisteni je u chromniklove oceli, nepo-

darilo sa vsak dosud nalezt vztah mezi znecistenim po-

vrchu a obsahem Cr. Drivejsi zJkusenosti z rafinerii na-

znacuji, ze chromniklove oceli nejsou zcela ispolehlivd,

nebot jejich odolnost zavisi nej-en na obsahu Cr, ale i na

zpusobu vyroby.

Pro nizsi teploty se pro rafinerie nyni doporucuje

Moneluv kov, ktery vykazuje pri mereni 500 zaznamti/s,

kdezto 40/60 ibronz 600. Pri blizsim studiu koroze sirou •

se zj-istilo, ze tato zacina v mistech, kde se sira -slucuje

s kovem. Tim nastava ddlkova koroze a S35 snadno pro-

nikd do jamek pri cemz je jeji ipOsobeni ovLivneno ani-

zotropickyim chemickym charakterem kovovych krystalu.

M, l

.

, 8AU, HQC, X(9), CIS. 2-3 (1959)
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UNIFIKACE PALIV A OLEjCl PRO TRYSKOVl: MOTORY VE VOJENSKfCH
LETECKfCH SILACH STATO NATO

V soucasne dobe probiha v sirokem mefitku

unifikace vyzbroje a techniky 'v armadach, pri-

slusejicich do Atlantickeho paktu. Tato unifi-

kace' se tykd i paliv a mazadel pro reaktivni

letouny.

Jako jednotna tryskova (reaktivni) paliva,

v leteckych silach Atlantickeho bloku, budou

v budoucnu pouzivany tyto tri druhy paliv:

— NATO-F-33 a NATO-F-42, kterd jsou trys-

kovymi palivy petrolejoveho typu,

— NATO-F- 40, kter§ je tryskovym palivem

typu siroke frakce.

Technicke podminky na jejich fyzikalne che-

mick§ vlastnosti jsou uvedeny v tabulce c. 1.

Z uvedenych udaju vyplyva, ze jako jednotne^

palivo NATO-F-33 jsou prijaty tyto druhy: 3

americke palivo oznacovane IP-1 specifikace

MIL-F-5616 C a anglicke palivo oznacovane ve

specifikaci DERD-2482. Jako jednotne palivo

NATO-F-42 jsou prijaty americke palivo IP-5

specifikace MIL-F-5624 C a anglicke DERD-
2488. Dale pak, jako jednotne palivo NATO-F-40
jsou prijaty americkd palivo IP-4 specifikace

MIL-F-5624 C a anglicke palivo DERD-2486.

K uvedenym udajum je treba dodat, ze jed-

notne specifikaci NATO-F-33 odpovidaji take:

francouzskd reaktivni palivo, oznacovane jako

Air-3405, kanadske 3 GR-23 a svedske, oznaco-

Jednotna tryskova paliva v armadach, prislus. k Atlantickemu paktu.

Fyzdkailne dhe^micike ylastnosti

NATO-F-33 I NATO-F-42 NATO-F-40

MIL-F -

-5616 C
IP-1

PBRD-2482
IP-1B

MIL-F-
-5624 C
IP-5

DERD-2488
IP-5B

MIL-F-
-562 C
IF*-4

DERD-2486
IP-4B

1 2 3 4 5 6
|

7

Hustota 420, v mezich
ne vyse

0,850
0,795-0,825 0,788-0,845 0,780-0,850 0,751-0,802 0,751-0,820

Destilace

:

V OT
10 % destiluje pri tepl. °C, ne nad 210 — 204 210

20 % destiluje pri tepl. °C, ne nad - 200 — — 144 144

50 °/o destiluje pri tepl. °C, ne nad - — -- — 188 188

90 % destiluje pri tepl. °C, ne nad 255 — — — 243 243

Konec destilace, °C, ne nad 300. 300 287 288 —

Zbytek, % nejvice 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5

Ztraty, % nejvice 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Kinemat. viskosita, cSt pri teplote

—34 °C, nejvice 10 6 16,5 16,5

Kyselost, m-g KOH/g paliva, nejvice — 0,1 — “ u,±

Bod krystalisace, °C, ne nad -60 -40 -40. -40 -60 — 60

Bod vzplanuti, °C, ne pod 43 38 60 60 -18 --25 -18 24

Bromove cislo, g foromu na 100 g

paliva, nejvice 3 - - 3 — 5

Obsah aromat uhlovodikd, % obj.

nejvice f 20 20 25 25 25 25

Obsah nenasycenych uhlovodiku,

°/o obj. nejvice
— 5 — 5 5

Obsah siry, % nejvice 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4

Obsah merkaptanu, % nejvice 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Obsah vody ml/1, nejvice — 2 — 1 1

Obsah antioxydacni prisady, mg/1,

nejvice - - 24 24 24 24

+ pri -40 °C ++ pri -18 °C

Obsah desaktivatoru kovu, mg/1

nejvice
- - - - 5,6 5,6

Obsah faktickych pryskyric,

mg/100 ml, nejvice 5 6 7 10 7 7

Vyhrevnost, nizsi, kkal/kg,

ne m§ne - 10,160 10.160 10.160 10.220 10.220

Tlak nasycenych par, kg/cm2
,

v mezich nepatrny nepatrny 0,14-0,21 0,14-0,21

Zkouska na Cu negativni negativni negativni

Zkouska na Pb-Cu negativni negativni negativni

Barva + 12 •
— — —

Bod kourovitosti, mm, ne ipod
— 20 — 4
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vane jako druh II. statni normy z roku 1954.
Specifikaci NATO-F-40 odpovida francouzske
palivo Air-3407 (2), kanadske 3 GR-22 A a sved-
sike druh I., statni normy z roku 1954 (3).

Pro vojenske letecke sily Atlantickeho bloku
se vyrabeji v Anglii tryskova paliva oznacovana
jako IP-1 B specifikace DERD-2482, IP-48 spe-
cifikace DERD-2486 a IP-58 specifikace DERD-
2488. Index „B“ u druhu IP-1B, IP-4B a IP-5B
oznacuje tryskova paliva britskeho pdvodu.

Tryskova paliva, vyrabena v USA i Anglii pro
vojenske letecke sily Atlantickeho bloku, maji
prakticky stejne fyzikalne chemicke vlastnosti,
s vyjimikou paliv IP-1 a IP-1B. Americke palivo
IP-1 ma znacne nizsi bod krystalizace (—60 °C),

zatim co anglicke IP-1B (—40 °C).

Je pozoruhodne, ze se nepocita s pfidavanim
krakovych komponent do reaktivnich paliv, po-
uzlvanych v armadach Atlantickeho bloku. Kom-
ponenty ziskane termickym i katalytickym kra-
kovanim obsahuji znacne procento nenasyce-
nych uhlovodiku, ktere cini paliva malo stabil-
nimi, jak pfi skladovani, tak i z hlediska ter-
micke stability pri jeho pouziti v letounu.
Reaktivni paliva Atlantickeho bloku jsou desti-
laty, vyrabene pfimou destilaci ropy, coz je
zfejme z toho, ze max. dovoleny obsah nena-.
sycenych uhlovodiku neprevysuje 5 %.

Jako palivo pro nadzvukove letouny jsou
urceny druhy NATO-F-42 a NATO-F-40. Ter-
micka stabilita techto paliv je zvysovana pfi-
danim antioxydacni pfisady, v mnozstvi nepfe-
vysujicim 24 mg/1. Za stejnym ucelem se pri-
davaji take do paliva NATO-F-40 deaktivatory
kovu v mnozstvi do 5,6 mg/1. Deaktivator kovu
se pridava jen do paliva siroke frakce, ve kte-
rem jsou obsazeny benzinove frakcni podily,
ktere byly predbezne podrobeny rafinaci chlo-
ridy ruznych kovu k odstranem sirnych slouce-
nin. Po zakoncene rafinaci benzinovych frakci
kovovymi chloridy se stava, ze v nich zustavaji
v malych mnozstvich zbytky soli kovu, napf.
soli medi, ktere podstatne snizuji termickou
stabilitu reaktivnich paliv. Vlivem deaktivatoru
kovO se katalyticky vliv techto kovovych soli

do znacne miry omezi.

Pokud se tvka unifikace oleju pro reaktivm
letouny, tu vidime, ze se zde projevuji vet§i
tez^kosti nez-li u paliv. Nehlede na to, ze ve
skutecnosti napf. rada ruznych druhu nadzvu-
kovych letounu v Anglii i USA pouziva jednot-
neho druhu syntetickeho oleje, znadky „Turbo-
Oil 35“, vyrabeneho firmou „Esso Petroleum"
a pouzivaneho pro vojenske letecke sily v Anglii
i USA, presto existuji a jsou prosazovany rtlzne
n&zory na kvalitu oleju pro reaktivni letouny.
Ruznost nazoru se projevila hlavne v otazce
vlastnosti a chovani oleju pri nizkych teplotach.
Napf. anglicti odbornici tvrdi. ze oleje s bodem
tuhnuti —40 °C dostacuji pine pro pouziti v re-
aktivnich letounech. Avsak v USA jsou minem,
ze olej s timto bodem tuhnuti neni sto zabez-
pecit exploataci reaktivnich letounu v nekte-
r^ch oblast^ch a v zirnnich. pgdminkach, napr,
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na Aljasce. Z toho dtivodu americke oleje pro
reaktivni letouny maji nizsi bod tuhnuti a sice—54°C. Take je casto uvadeno, ze americke
synteticke, maloviskozni oleje nezabezpecuji
pine dokonale mazani tfecich ploch v anglickych
turbovrtulovych letounech, kde napf. v redukc-
nich skfinich, na povrchu ozubenych kol pusobi
velike povrchove sily a tlaky.

Pfedpoklada se, ze jednotny anglo-americky
olej pro reaktivni letouny, ktery by byl vhodny
pro pouziti ve vsech zemich, pfislusejicich do
Atlantickeho paktu, musi mit viskozitu pfi

37,8 °C kolem 20 CST (4).
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Preiklad cldnku „Ui)ifikacija topliv i masel dlja VRD
v VVS stran-ucastnic NATO” z casopiisu Naucno-tech-
niceskij bjuleten GSM MO c. 5, str. 61 (1958) - pfe-

lozil M. Vy tr ens.

O Ropno-chemicke syntezy v Japonsku. Na jar r. 1958
odstartovali v ,,petrochemickoimH zdvode v Ivankuni
a v novom zavode na spracovanie ropy v Jokajchi vyrobu
polyetyLdnu. Oba zavody iplanuju vyrobit rocne 22 000
ton, co stijpne este o vyrobu z rozostavanej jednotky.
Dovozom vhodnych surovin sa ma vyroba polyetyknu
do konca r. 1959 zdvojnasobit az strojnasobit. V r. 1958
sa tychto ^surovin doviezlo 323 000 ton za 33,3 mil. dold-
rov, ktor6 kryju 58 % japonskej rocnej spotreby. Japon-
sko nepocita iba s domacim trihoni, ale aj s exportom
chemickych vyrobkov z ropy. Nedavno zadali vystavbu
zavodu na vyrobu umelych hnojiv zo zemn^ho plynu.

Erdol Kohle, els. 12/1958 X. L.

• Regeneracia mazacich olejov na americkych zelez-
niciach. Pri pravidelnej regeneracii olejov klesnii na-
klady na 1 000 prevadzkovych mil' o 6,1 centov. Rocne
to cini 24 000 000 dolarov. Regenerdt musi vykazovat
tieto vlastnosti:

teplota vzplanutia, °C min. 180
viskozita S/210 °F 53-58
viskozitny index min. 100
obsah vlhkosti, % max. 0,1

teplota tuhnutia, °C — 30
nerozpustne podiely v C^H

15! max. 0,15 %
kyslost neutrdlny na metyloranz

a fenolftalein

Zaujimavy je spektrometricky rozbor olejov

pred iregeneraciou po regeneracii

Pb * nad 3 000 55
Fe 235 12
Cu 135 53
Si i42 8
A1 15 0
Ag 5 0
Sn 42 5

Ca 75 0

Lubr. Engng., els. 9/1958 . X. L.

® Bulharsko. Ropu nasli v severovychodnej casti kra-
jiny uz r. 1952. Za sovietskej pomoci sa intenzivne
pokracuje v prospekeii, lebo sa predpokladd, ze bul-
iharskd loziskd budu co do rozs^hu obdobou rumunakych
lo^isk.

C/iem, Ztgu ZUim X, L,

RAU, RQC, 1(9), CIS, 2*3 (1959)
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Proc se pristupuje k zavddem motorovych oleju s aditivy

Pri zodpovedem jest treba tuto otazku rozdeliti na

dve c£sti: jednak ucel a vyznam prisad u motoru zaze-

hovych (karburatorovych) a jednak vznetovych motoru

(Dieselti).

Vseobecne — a to plati pro vsechny mazaci oleje -

se konstatuje, ze zvysene naroky na vhodnost oleju pro

urcite pracovni podminky pouziti mazacich oleju v pro-

vozu nemohou byt za vsech okolnosti zajisteny techno-

logy pri zpracovani vychozich surovin pro tyto vyrobky.

V mnohych pripadech by technologicky postup umoznil

vyrobu odpovidajiciho maziva, ale hospodarsky by to

znamenalo zvysene vydaje a p. a proto zavedeni prisad,

ktere mineralnim olejum udeluji chybejici vlastnosti ci

podstatne zlepsuji dosavadni vlastnosti, jest soucasne

na celem svete vseobecnym zjevem v prtimyslu mine-

ralnich oleju. Soucasna technika umoznuje v siroke mi-

re pouzivat riiznych chemickych sloucenin jako prisad

ke zlepseni jakosti mineralnich olejti, predevsim maza-

cich oleju. Pridavek zlepsujicich prisad do mazacich ole-

jii pohybuje se obvykle v rozmezi od 0,01 do 5% podle

druhu a ucinku prisady. Nektere druhy prisad zlepsuji

soucasne i vice vlastnosti oleju.

Obvykle se prisad v mineralnich olejich pouziva v tech-

to pripadech:

1. ke snizeni teploty tuhnuti,

2. ke zvyseni viskozity a ke zlepseni viskozitne-teplot-

nich vlastnosti (viskozitniho indexu),

3. ke zvyseni pevnosti mazaciho filmu (zlepseni mazi-

vosti)

4. ke zvyseni odolnosti oleje proti pusobeni vzdusneho

kysliku (zlepseni oxydacni stalosti),

5. ke d snizeni korozivnosti samotneho oleje na kovy

a slitiny lozisek i jinych soucasti motoru (zlepseni

antikorozivnich vlastnosti oleju),

6. ke snizeni skodliveho vlivu sirnych sloucenin v pali-

vech ze sirnych rop,

7. ke snizeni mnozstvi usad vznikajicich ve spalovacich

motorech (zlepseni detergentnich vlastnosti olejd).

Nyni k vlastni otazce. Soucasne vyrabene zazehove

motory se zvetsenym kompresnim pomerem jsou cha-

rakterizovany napjatym rychlostnim a teplotnim pra-

covnim rezimem. V motorech dochazi k intenzivnimu

okyslicovani mazacich oleju se soucasnym vznikem ko-

rozivnich a tvrdych, v nekterych pripadech dokonce

abrazivnich usad, ktere spolupusobi na zvysene opotre-

beni motord. To vse si vynutilo pouzivat v sirokem roz-

sahu zvlcistnich slitin na loziska motorCi, zlepseni tech-

nologie vyroby mazacich oleju a zejmena pouzivdni

zlepsovacich prisad do oleju.

Krome jineho musi mit mazaci oleje pro zazehove

motory automobilove tyto vlastnosti:

1.

plochou viskozitni krivku (vysoky viskozitni index)

a nizkou teplotu tuhnuti, ktere by umoznily hladke

spousteni studen^ho motoru a uspokojive mazani

trecich ploch pri vysokych i nizkych teplotach. K to-

mu ucelu, krome pouzivani co nejmene viskoznich

olejii, pouzivd se rady snizovacCi teploty tuhnuti (Pa-

raflow, Santopour, polymetakryl&ty a j.) a zlepsova-

cd viskozitniho indexu (vysokomolekularni produkty

polymerizace - polyizobutylen, polymetakrylaty a p.).

RAU. HOC. 1(9), CIS. 2-3 (1959)

2.

Odolnost proti okysliceni, nekorozivnost a nezvyso-

vat opotrebeni trecich casti v motoru. Dale, neobsa-

hovat pryskyricnate latky a pri rozkladu mit schop-

nost udrzovat kaly a usady v roztoku a zamezovat

jejich usazovani na soucastech motoru.

Pro zlepseni uvedenych vlastnosti milze se pouzivat

individualnich prisad, ale osvedcili se tzv. mnohofunkcni

ci komplexni prisady, ktere zlepsuji soucasne nekolik

vlastnosti oleju. Do teto skupiny patri sovetske prisady

Ciatim 331, Aznii-5 a u nas, do jiste miry, i tuzemska

prisada Zintiol.

Rychlobezne Diesely pracuji pri vyssich kompresnich

pomerech a za vysokych spalovacich tlaku. V tom spo-

civd pricina obtizi pri obstaravani vhodnych olejd. VelkC

spickove tlaky pracovniho cyklu a male rozmery motoru

zpusobuji vetsi specificke zatizeni lozisek i jinych tfe-

cich casti v motoru. V
%
techto pracovnich podminkach

kompozicove vystelky nevyhovuji a nahrazuji se rtizny-

mi slitinami, ktere jsou vsak velmi citlive na korozivni

vlastnosti oleju.

Pri zkouskach a v provozu rychlobeznych Dieseld, pri

pouziti beznych typu motorovych oleju, projevuji se

predevsim tyto nedostatky:

1. znacna tvorba karbonu a zapekani pistnich krouzku,

2. vysoka opotrebeni soucasti valcove-pistni skupiny

motoru,, zejmena -pri pouziti paliv s vyssim obsahem

siry,
1

3. koroze a opotrebeni lozisek.

Usazovani karbonu na pistnich krouzcich, na pistech

i na jinych castech motoru narusuje vymenu tepla

v motoru, dochazi k pripalovani pistnich krouzkd, k vni-

kdni horkych plynti do karteru a ke zvysenemu opotre-

beni c§sti motoru.

Koroze i Oder lozisek rovnez zavisi na vlastnostech

mazaciho oleje. U olovnatych bronzi i v nekterych jinych

loziskovych. kovech prevladaji navic procesy chemicke

koroze, zavisle velkou merou na korozivnich vlastnos T

tech oleje.

Spalovanim motorovych naft s vysokym obsahem siry

vznikaji slouceniny, ktere zpusobuji zvyseni opotrebeni

zejmena hornich casti valcovych vlozek a hornich pist-

nich krouzku. Nezbytnost boje proti tvoreni karbonu,

zvysenemu opotrebeni a korozi lozisek v Dieselovych

rychlobeznych motorech vyzadovalo vyrdbet zvMstni

druhy olejd, zpusobilydh pracovati za velmi tezkych pod-

minek. Vyfesit tento problem pouze zmenou technologie

vyroby motorove nafty a motorovych ol'ejd se ukazalo

nemoznym a bylo nutno najiti prisady, ktere by zlepsily

protikorozivni a detergentni vlastnosti oleju a ktere

pripadne by i paralyzovaly agresivni vlastnosti isirnych

motorovych naft. Pro tyto ucely existuje rada organic-

kych sloucenin, zejmena ruzne soli sulfokyselin a slou-

ceniny fosforu. V SSSR jsou pro tyto dcely nejznamejsi

prisady: Aznii 4, Aznii 5, Aznii-Ciatim 1 a Ciatim 339.

Posledni dve prisady se pouzivaji i u nas krome tuzem-

ske prisady. Zintiol 50 vyrabene na bazi zinecnate soli

kyseliny dispermylditiofosforecne.

Nutno ovsem zduraznit, ze pouzivani techto prisad

neni vselekem proti jakymkoliv potizim v provozu naf-

tovych motoru a nutno trvat na dodrzovdni zdkladnich

pravidel mazaci techniky a udrzby motoru.

V. Hustler
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Izolacia potrubnych dialkovodov. . Doteraz najcas-'
tejsie pouzivanb ..asfaltovb- kompozioie nevyhovuju ani
pri pouzitl plnidiel. V asfaltovej izol&cii prebieha trvala
oxydacia, cirri tato straca plasticitu' a izolacne vlastnosti.'

Vplyvom, elektrickych prtidov' vznika na styku asfaltu

s
.

kovom
,

alkalicke .prostredie, ktorb rozrusuje asfalt.

Tym'sa asfaltovb emulzia postupne rozrusuje po celej

dlzke. Konecne vyzaduje nedostatocnb mechanicka pev-
nost - asfaltovej izolbcie armovanie. Ani technologicky
nie je

9
nanasanie asfaltu * vyhodne. Sestmilimetroytl

vrstvu musime nandsat na' dvakrcit, pricom medzi oboma
vrstvami je izolacia proti vlhkosti. Izolbcia proti vode
posobl vlastne. tak,. ze transportuje vodu a asfalt sa
postupne nasyti az . 9 % vody. Stdpa tak aj elektricka
vodivost izolbcie. Trochu lepsie su asfalto-zivicnb izo-

lacie, ale neusnadnujunahbsanie izolbcie.~Perspektivne
sU'vyKodnejsie izolbcieiz umellych polymbrov,pri ktorych
vsak, este musime vyriesit . vhodnu/nanasaciu techniku.
Vec je vel'md presantnb, lebo v rokoch 1961'— 62 bude
SSSR pptrebovaf asi 15 mil. m2 tychto izol&cii. Niekol'ko
prikladov: v

•
*

" '

’*
;

:

‘ Pohltl za 24 bod. Straty dielek-

\ .
v % vody

.
trickych vlast-

’

.
. *. nostl v % za

- , 45 dm

,

Polyetylbn
Terylbn v

asfalt" ;+ kaolin
v

ciefnouhol'na srriola +•

antraceno.vy olej

' 0,01

.0,4

1 - 3

•0,27 + 0.58

0

0

50

20

StroiteTstvp truboprovodov c. 1(1959 X. L.

plyn sa spractlva . na plyn syntezny a: d'alej na, cpavok.
Dva prlemyslove kombinaty vyrabaju dusikate hnojiva,
metariol; formaldehyd, kyselinu octovu a jej anhydrid.
Poloprevadzkove sa skusa vyroba kyanovodika,-acetyLbnu

' a alkylnrtrilpvy.ch’ derivfitov- vratane akrylopqlyesterov.
Bezl aj vyroba polyviriylchloridu. < Z ‘Tahkydh 'plynoy
sa ziskava biitadien, ktoreho sa bude vyrabat irocne

25 000., ton. Planuje sa vyroba- etanolu ;z etylbnu zlska-.

neho. pyrolyzou debutanizovanych) tazobnych plynoy.
Inym zdrojorn su plyny z termalnetio- i ka'talytickeho
krakovania; z nich sa avizuje vyroba alkoholov, aceto-
nov a' metyletylketonu (z propylenu a butylbnu)'.- Pla-
nuje sa aj vyroba

,
polyetylbnu, : etylenpxydu- glykolu

a pod. Benzol a toluol sa teraz ziskavaju pri yyrobe
niektorych benzlnov. V doihl'adnom case sa bude vyrabat
aj styrol a kumol. Zvlastna pozornost sa venuje ftala-

tovym zmakcovadlam. Rumunske benzlny obsahuju
mnoho naftfnov, a pretp.

v sa bude^separoyatl cylclohexan
a,, izomeroyat

.
metylcyklopentan na f suroviny ipre poly-

amidoyb vl&kna. Oleflny a aromdty v benzlnoch z ’ter-

malnehp''krakovama budu sa podl'a vlastnych postupov
'

spracuvat na synteticke pracie
1

prostriedky. Je rozo-
stavan^ jednotka na vyrobu alkylarylsulfonStov.' Pripra -

)

vuje sa aj oxo-synteza; Parafln z ropy sa oxyduje na
mastnb kyseliny- a alkoholy, .ktorb' sluzia* ako surovina

»
pre priemysel mydiel, Iakov a zmakcovadiel, ‘

i
:

Chem. Ztg. c. 21 (1958) '
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Vyroba ohemikalii z ropy v zapadnej Europe.

V 1000 1
;

. 1955 1956 1957- 1958* 1960

• Az povedie do CSR ropovod . .v V. SSSR vyvstal prob-
lem. vypistif 15 'rokov pouzlvan^. ropovod tak, aby cezen
mohli cerpat pitnu vodu. V« literature ni-e je zmienka

1

o -cist enl- ropovodov. Ropovod mu s el byt vycisteny a zba-
. veny charakteristick6bo ropnbho z^pachu. > Praclmi pro-
stried'kami mozno- v roztoku zemulgovat : zvysky na
stenach. potrubia tak, ze ich celkom odstranime. Ked'ze
z^pach; vzn'ikd analyticky nezistitel'riymi zvyskami na
stenach potrubia, berieme na pomoc povrchove-aktlvne
latky. ..yhodnym

.
.a lacnym prostriedkom / SU ,naft§nov§

mydJla.
;
P.ovrchove napatie\vodnoho roztoku cist6ho na-

haftendtu- ukazalo, ze najvhodnejsia koncentracia pre
-adsorpcn^ vytesnenie ropnych zvyskov je 7 g na liter.

Technicky* naftendt obsahuje
. 70 %

/

soli naft6novych
kyselln ;a viac nez., 1 % 1

minerdlnyoh soli (chloridy-/,'

ktor6 ovplyyhuju koloidnost povrchpye-aktlvnej latky

;

preto sa
.
pouzlva koncentracia 10 g na. liter. ' Pomer

mydiel k- sode, pridavanej na 'dpravu pH, je najvhod-
nejsl 1:1.;.Ako pracl prostriedok sa osvedcili horcicn§

t

pokrutiny. .Celkove zlozenie cistiaceho prostriedku je

toto (v.kg.na 1 tonu vody): .

*.
. ;

naftenpve rriydla .'. ... . . ^ ; 10, •

. /
*

'

s

kale., soda . .- . . .':10,
,

‘

‘

i’- hoircicne vytlisiky .’
. ^ . , .

.

‘
1,5.' ’•

c

/'•
(

;Pri. cistenl ropovodu vyuzlvanie cerpaciu^stanicu asi
‘ uprqstred

,
useku,' . ktory ch’ceme vycistit. ‘ Cerpadld na

kpnei a^uprostred ropovodu dovofujO. cerpat rubovor-
nym..smerom. V. cerpacej stanici sa pripravl v jednej
nadrzi

r
voda,6p °C tepid a v.druifte'j cis.tiaci roztok. Najprv

.

vymyvame trikrat. ropovod asi 5-nasobnym objemom
vody,- a‘ to jednym a potom druhym smerom. Potom
...vymyvame dvojnfisobnym .objemom .(obsahu potrubia)
cistiaceho roztoku, ohriatym tak isto na 60 °C. Po

(

dru-
•hom odstranenl zvyskov nacerpdme do' ropovodu. cistiaci

roztok a riechdme .ho tarn 48 ; hodln} Po jeho vycerpanl
*sa znovu yymyva stvorndsobnym objemom 60 °C teplej ^

iVody. . 1 ,

/-•
. j . / ; ;y ; ,

'

..
i' ,

«

x #
.

1

Strdifelstvo
:
tru6oprovodov c. 1(1959 •- •» \ X. L.

. ®lGhemicke spracovanie ropy v Rumiiskii. Toto po-
.
merne mlad§ priemyslovd odvetvie -dosiahlo uz vel'kS

uspeohy.; V Sedmohradsku dobyvany metdnovy f zemny

NSR
Francuzsko -

raliansko ,

*

V^el’. Britdnia

Belgicko

'

110 134 165 187 395

36

'26

198

j50

39

219

80
.

141 400 1958 a ..

73 131 • 171 1 1960 ^ \

274 327.. 301, odh'aa
^ - • .- 17

*

. ; , . / .

•'

.
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Pravy vyznam oleja pre vrehne mazanie.
O detergentoch sa traduje,-ze .atakujd -loziska z olo-

veneho bronzu; preto sa pouzivaju- tzv. prohibitory ako
ochrana pred kordziou; V tejtd sdvislosti sa aj vyndrajd
diskusie o vhodnosti detefge‘ntov : .s tzv.’ alkalickou
rezervou. Efre mazacie oleje v fazkej ’prevadzke.sa 'hdjne

bdporucaju vapenate a * barnatS ropne sulfonaty. Je
zaujimave, ‘ze

;
vlastnyin predch'pdcom neutralizacn§ho

cimidla proti kyslym.- splodinam zo spal'ovania paliv je

proces Speedoil, vypracovany v" Malmo : uz pred desat-
^rociami.' Bol vytvoreny/ olej 'na ,vrehne mazanie,' ktory
'mal neutralizovat kysle splodiny zo spal'ovania paliv..

Podrobnosti su v tychto patentoch: svedsky cis. 87 020.

a
.
90 164 ;

* DRP 676 213,-a 718 313; bmtsky ' 44 268 ; . USA
2 054 721. a i. Inym typom prohibitory' je podl'a DBP
954 ii5 cykloalifaticky alkylenamin alebo polyamin, pri-

com sa .pouziva dioxan; alebo butyldiglykok na : lepsie

rozpusteriiie uvedenych typov latok. Tieto
1

inhibitory sa •

odpordcaju obzvlast do, motoro’yej nafty;

El H. Kadmer v SOFW, cis. .26/1958
?

:,X/L

© Opotrebenie piestnych kruzkov. Ppmocou radioizo-

topov sa zistilo, ze- opotrebenie sa pri^vziraste rychlosti

Z’50 km/hqd.. na .70 km/hod. zdvojn^sobi a pri 85 km/lhod.

<jtrbjnasobi..
, , . , ,

. ;

Volkstimme, 12.. 2. 1959 v! .
;

,
X. L.

® Tankovacie stanice v PER. Pocnuc r. 1961 zvysr.sa
pocet benzinovych cerpadiel 0 2,000 ;

stanic iroznej veV-
kosti.

;
Potom pripadne -;,v

,

Pol'sku 1 cerpadlo priemerne
na 48 km ciest. Teraz pripada

.
jedna stanica na_< 138;lkm

ciest, Size vystavba" znamena zvyseriie o' 300 %.'VPri
cerpadlach n sa olej pred&vaT'v 2 a S^lit. kahv^ch’.'jOd
r. 1959 sa pr,i cerpadlach rozsiri service i s^moznostou .

obcerstvenia.
, r

. , / t

'

^

£P cis . 123/1958 .

'

'

j
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• Argon a dusik zlepsuju mazanie!
.

,

,

.

' Pri skdskaclv mineralnych mazacich olejov v skusob-

nyeh .rychlobeznych
'
prevodoch, podobnych prevodom

pouzivanym v 'plyn^ovycb^ turbinach,' sa zistilo, ze: ^

1. vac sie zatazenie zriasaju mineralne' olej.e aditivovane

• zluceninami; vfosforu, siry a chloiru,

2 . ,
tie to oleje sti este ucinnejsie, ak pracujd v prostredi.

argpnu alebp dusika, v v . / \ .. * v

3l dnertne prostredie, zamedzuje oxydaciu, •
v

4 . nleteckS plynove? turbiny mozno
.
mazat

.

niektqrymi

.freonbvymi ’plynmi, a to az, do tepl6ti650 °C.

Zatazenie kgtcm?'na sirku zubov
. i

'

.

I Vzduch flfl OusTk ' • E2 Argon

•
•

. j
.

,.j
'V

• .. .

® Niektore vlastnosti parafinu. Z visko’zityi; parafinu

usudzuje: k
odbornik^1ia. mnozstyo^mikrp-pqdielpy, > t. j. na

mnozstvo rozvetvenych uhl'oyodikov. Parafin!. s ' vacsou

viskozitou (qbsahuje viac cykloparafmov' /pripadne ; izp-

para’finov. jParafmy s viskozitou mad 5,75 ;cSt/100 °Cv sa

oznacujd ako „stredn6“. Viiskozita parafinov's teplotou.

topenia, 50/|60 9C je obvykle v.rozmedzi .3 — 4,5^cSi/100 °C.

• ’ Praktikom iste posluzi dalej uvedenaitabutka:

. Kihemat
(cSt)

Engler.
•' -£°— y.i

Saybo It

t* 210 ?F „

Mirierfilny olej

+ 5 % chloro-
s

v6ho aditivui' A

”, " 0 70 1A0

Chem. Engtig. News, c. 41 (1958)
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,

37,i2 *

‘39,32

40,18
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•41,79

*42,60

V>'' 143,40’'

44,21
*

{}

V 45,02

Vs* 45,82 :

;:v "46,63 *:

1

,;** 47,43'
"

V ; 48,24 .

: ‘49,04 7
‘ 49,87 -

;
j*- 50,70

/< 51,53

,
52,36 .

754,08
‘ 55,79 .

-

•i> I!
*

, 57,50
;

>v- *59,21

7^^60,98
- ‘

*62,74

; 64,55

S 66,36

"f 68,22
‘

‘ 70,09

Spajanie impregnoyaneho papiera. Barafiny sa po-

uzivaju aj na impregnaciu papierov pouzivanych v pba-

lovej technike. ,Od ,takto .preparovanych papierov sa

ziada, aby ,sa tlakom
.
a zvysenou teplotou pevne spojili.

Tato vlastnost, ktora je iste v najvacgej miere ovplyv-
novand koheznymi a adheznyrni zjavmi, este riie je cel-

kom preskdmana,' pokiaT^ide. o vsetky vlastnosti. para-

finov. Spdjacia mohutnosl! bude ' zaviset aj od druhu
papiera, pbsahu . vlhkosti, druhu farieb^ teploty, .pbsahu

oleja y. parafSue, pbsahu
,
mikrokrystalickych parafmov,

prldavku adhezivnych ddtok (polyetyleh) a. 'pod. Zatial'

sa zda, ze vacsiu ;;spajaciu‘mqhutnost“ vykazujd para-,
flny obsahujdce .izo-uhrpvodlky.-’ . <

. ^

;

© Problem 'mazania v /suyislosti k akosti povrchu.
. -Problem mazania je •ovplyyneny 8; faktormi: -pomernou :

rychlostou trdcich sa jpovrchov, zafazenim pbvrchov,
teplotou, vdl'ou medzi' povrchmi, druhom • povr.chov,

akostou povrchov,» prostrediin, sposobom vovadzania
a obnovovaviiia mazadla. ,

.

'

s ,

Autor vyzdyihuje dva .smery vyskumu mazacej tech-
niky. Jeden, pri ktorom .ciel'om je zachovavat povodn^
povrclh takym; aky .je cd najdlhsie pri najvacsom zabra-
neni opotrebovania. Druby smer ma sa.zaoberat maza-
nim, ked' je. cierbm' ‘ ziskaf

r
.urcity

>
pdyrch, napriklad pri

\tvarneni kovov. “
;

’

*

) :

13,5 .. v 2,168 'I -
• r •: ^‘72,00-

14,0 r .*2,218 i
-

;
l- < 73,91

/ . 14,5 •
.

‘ 2,269 1 - -V 75,82

15,0 :
‘ .r - 2,32 • -

: -l K77;7i

i • 15,5 - f- 2,37 1 ’'ir-. 1-79,70.

16,0 ,
• 2,43 I 'A 1 81.67

i V '16,5 ‘ 2,48
.

j
.

* • •• »! .' 83,68 :

1
: ‘17,0 i.

.

" 2,53 •' 1

f/ l 85,70
'

. . 17,5 *" 2,59 '.
‘

! 87,76'
* *'

18,0 . - 2,64 V- ;j:-V89,82 v,

*
. . 18;5 . - 2,70

‘

,j; wt
t

S

.%s91;88

' 1'9;0
.

< 2,75 i 93,95

19,5
' "

• *
, - ; 2,81

;

.

• 96,06
'<

20,0 ^ / 2,87
,|

1

";:,* 98,18

20, 5|
2,93 I

‘ n. Vi ‘1*00,3/

I . 21, o! 2,98 1 •. V . a 102,4 •

1

• 22,
o;

3,10 7 : . :
:

;J! 106,7.
*

t 23,0! - »
. 3,22- • , . :$• iii,i

1

. *, 24,0
'

- 3,34
‘

/ . , ,
’< * 115,4 .

- 25,6 . 3,46 i

1

-ii9,7

i 26,0 3,58: ' j,’-/ Vf: '124,2 /

\ Rev. VInst. frarig. petrole: 11/1958, str. 1491 . A. S.

© Rozpustnost C02 v, alkoholoch pri nizkej teplote.

Autori stanovili rozpustnost CO2 v metyl, -etyl-, n-pro-
pyl-izopropyl-, izobutyl-- a sekundarnom butylalkohole

pri nizkych jteplot^ch a tlaku CO9, ,-do 760 mm Hg: Boz-
pustnost CO2 na vdhovu jednotku; alkoholu s rastdcou

molekdlbyou vahou ‘klesa. Najvacsia 1 rozpustnost G02 je

tedafiv.metanole.' — Sleddvali 'd’alej- zavislost ropustnosti

Cp2
’ VoUvedenjfch alkoholoch od tlaku a teploty 'a yypo-

’cltali rozpdstacie* tepld^ C02
.‘ Zistenb hodnoty su zni-

zornene graficky.

Gazoyaja promysl. : 12/1958, str. 36, - ~
v
A. B.

. RAU. ROC. 1(9), CiS. 2-^3 (1959) /
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© USA instaluju vedeckych atase!
j

y

|

Vedecki atase budd zatial' posobit na i rvyslanectyach

,y Londyne, Parizi, Bonne, Stockholme,. Tokiu, Mqskve,.,

New-D^lhi/a Rio de Janeiro. Oficidlne sa toto }
rozhod- '

nutie motiivuje. podporqu medzinarbdndhp dprozumenia
vedcpv. Dqmhiievame sa, ze praktickym .‘dbvodom.hoyy.ch

funkcii
i
je zaostavanie americkej . vedy a

;
techniky, ’'pri-

com je
rndm :jasne, ze' abi jeden yedecky atasd nevyri'esi

z a s a dnb* prlciny tohto zaostSvania.

"Chem. Engng. News, cis. 51/1958 ''i' ’ X-.'T*.x.:L.

® Naftenove mydla podporuju vzrast rastliri. Sovietsky
f;agrochemik' prof. Husejiriov pripravil ‘zoj soli . naft§-

novych kyselln '-preparat, ktory v ddvke.jllO— 500 g ma
hektar poby zvystije vynos az o 5 ton kapusty a o 7-ton

rajcin. ;Ak sa semena bavlnika •jmpregnoyali roztpko.m

uvedenych; soli,
.
zyysil sa yynos,* o 5 q na ‘hektdr. Ne-

patrna ,
prisada tohto preparatu • do krmivarf.uyychfuj

e

r'ast oviec, kralikov a kurciat. •»
,.

;

7.

ED-:cu>mii958 Xf >' ;

v

-

I Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/18 : C

1
i

{>'

{;

'

Ft

87

\il

U ,!

A-RDP80T00246A053000350001-4 J



Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/18 : CIA-RDP80T00246A053000350001-4

® Blokovanie parafmu. Parafmom impregnovand pa -

piere sa nemaju pri skladovam zlepovat. Najnizsia tep-
lota, pri ktorej zlepovanie este mastava, sa nazyva
„teplota blokovania" (nemecky Blockpunkt). Tato tep-
lota je v priamej stivislosti s teplotou topenia parafmu.
Cim vyssia je teplota topenia, tym vyssia je „teplota
blokovani'a". Tato vlastnost sa pri parafinoch skusa
podl'a ASTM normy D 1465-57 T.

Zavislost medzi teplotou topenia a blokovania

Teploty topenia parafmu, °C

SOFW c. 23 (1958) X. L.

• Asfaltove jazero. V Kazachstane objavili asfaltove
jazero. Toto vel'ke nalezisko obsahuje 95 % zivice. Je
iba niekol'ko asfaltovych jazier na svete, ale novoobja-
vene jazero sa vyznacuje tym, ze obsahuje menej vis-

kozny asfalt, takze ho mozno pouzit za studena.

ED cis. 13211958 Fi

• Spotreba paliv pre prudove lietadla. Spotreba tychto
paliv cinila, v USA v r. 1957 pre vojensku i civilnu
spotrebu 9,56 mil. ton, t. j. o 20 % viac nez r. 1956.

Oil Gas J. cis. 27/1958 Fi

• ,.Spreading pressure 4
*. Podia australskeho patentu

c. 211 349 mozno (kvalitu oleja lepsie charakterizovaf
jeiho adheziou na tuhy povrch. Zavadza sa preto — do
istej miery narocne — na postidenie prevadzkovych
vlastnost! vsetkych mazacich olejov novy parameter
tzv. ,,spreading pressure" (podl'a raktiskeho patentu
200 243 sa to preklada ako „Ausbreitu;ngsdruck

44

). Defi-
nuje sa takto: povrchov§ napatie na tubom povrchu
minus sucet medzipovrchoveho napatia medzi olejom
a tuhym povrdhom plus povrchove napatie oleja. Uve-
dena vlastnost sa vyjadruje v dyn/cm2

.

X. L.

• Sklo ako mazadlo. Pri lisovani kovov za tepla, kova-
ni, vrtanl a pri tvarovani uhlikatych legovanych oceli

sa odporiica pouzivat sklo ako mazadlo. *

Steklo keramika, cts. 7/1958 X. L.

• Fluorove mazadla. Esteriifikaciou d'alej uvedenych
zlucenin dostaneme umele mazacie oleje:

dodekafluoro-l-heptanol H/CF2/0.CH2OH

’hexadekafluoro-l-nonanol H/CF2/8.CH 2
OH

eikosafluoro-l-undekanol H/CF2/io.CH.OH
X. L.

• Nove zamestnanie. V Amerike sa rozmohli zberaci

upotrebenych umelych hmot, ktorych rocny obrat uz
dosiahol 200 milionov dolarov. „Srot“ z umelych hmot
sa pridava v mnozstve 5-10 % pri vyrobe novych ume-
lyclh hmot.

Chem. Ztg., cis. 1/1959 X. L.

88

• Spotreba paliv pre prudove lietadla.

Typ lietadla

Spotreba
liter/hod.

Obsah za-
sobnych

nadrzi, lit.

Akcny
radius

Bristol Britania 2 268 36 690 17 500
Lockhead Electra 2 740 20 260 7 400
Vickers Viscount 1587 8 845 5 600
Vanguard 2 646 23 130 8 700
Convair 7 560 40 440 5 400
De Haviland Comet 6 420 39 690 6100
Douglas 8 316 83 160 10 000
Boeing 707

.
8 316 80 130 9 600

Oil Gas J., sept. 1957 EJK

• Spotreba mineratnych olejov v PER.
Planovana spotreba je:

1955 1960 1975
skutocnost plan plan

t t t

vyrobky z ropy 1 526 000 2 600 000 10 000 000
zemny plyn 488 mil. m3

i640 mil. m3 2 000 mil. m3

To znamena, ze v rokodh 1961—1975 musi Pol'sko

doviezt 63 mil. ton vyrobkov z ropy z cudziny za devi-
zovy naklad cca 10,5 miliardy rubl'ov. Tento naklad by
sa len tazko fiinancoval z vynosu vlastneho hospod&r-
stva. Preto sa intenzifikuje vlastna tazba s planom
ziskat minitmalne 29 mil. ton ropy. Vyziada si to naklad
asi 12 miliard zlotych. Vychadza sa z predpokladu, ze
priemerna cena hotovych vyrobkov je 160 rubl'ov, zatia!

co ropa iba 96 ruibl'ov, takze devizovy rozdiel opravnuje
Pol'sko ekonomicky na vystavbu vlastneho priemyslu,
ktory ma mat v r. 1975 kapacitu 9 milionov ton.

ED cis. 131/1958 Fi

• SSSR. V SSSR je v tomto obdoibi v prevadzke 35 000

produJktivnych vrtov na ropu s priemernou dennou
tazbou 8,5 t.

PPS cis. 8/1958 Fi

• Ropa v CCR. Ropne polia objavend v strednej Cine
sa pokladaju za najvacsie domace nalezisko. Okrem
rafin&rii na 300 000 ton pri Nancungu d'alsia postavl sa
v Nankingu na 3 mil. ton na spracovanie novoobjavenej
suroviny. Tento zavod bude v prevadzke v prvej polovici

r. 1960 vratane tzv. t
,petrochemickych‘‘ vyrob.

PPS cts. 8/1958 Fi

• Poulicna doprava v Londyne. V Londyne je pod-
zemrta zeleznica, jedna trat s poschodovymi elektric-

kami pozdlz Temze, trolejbusove trate do' okrajovych
hrahstiev Londyna a vo vnutornoim meste prevlada
autobusova doprava. Spolocnost London Transport, kto-
rej tieto Iinky ipodliehaju, usetri na palive 2,5—7 °/b

tym, ze bude pouzivat mazaci olej s nizkou viskozitou,

t. j. miesto drulhu SAE 30 — 40 s viskozitou 8— 12/50 °C
druh SAE 10 s viskozitou 4— 5/50 °C. Na zvysenie mazi-
vosti bude sa olej aditivovat, cim sa dosiahnu d'alsie

dspory na palive.

Sci. Lubr. c. 9/1958 Fi

® Pneumaticka doprava polyetylenu. Nesmierny roz-

voj vyroby polyetylenu vyvolal potrebu lacnejsej pre-
pravy polyetylenovych vlociek a grandl. Pneumaticka
doprava mebola dosial' celkom vyriesen^, lebo produkt
sa v potrubiach nalepoval na steny. Teraz sa odpordca
pouzivat ako transportne prostredie vycisteny dusik

v hlinikovych potrubiach, ktorych vntitorn§ steny sd
umele zdrsnene.

Chem . Ztg., cis. 1/1959 X. L.

• Umela mastna surovina. V SSSR pouzivaju na vyrobu
mazacich tukov ako mastnd zlozku reakcml splodinu
(estery) etylenglykolu a mastnych kyselin z oxydacie
ropn^ho parafinu. Glykol vyrabaju z etylSnu z rafin§r-

skych plynov cez etylenoxyd. Surovina ma tieto vlast-

nosti: svetlohneda farba, teplota topenia nie pod 40 °C,

neutralizacne cislo nie nad 25, cislo zmydelnenia nie

pod 160, obsah vody nie nad 3 %, jodove cislo nie nad
3 a obsah nezmydlitel'nych podielov nie nad 15 %.

Neftjanik, c. 10/1958 X. I .
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• Mazaci tuk pre dyzovu prevadzku. Shell oznamuje
vyrobu tuku ETR-H vyvinuteho pre mazanie mechaniz-

mov umelych druzic, riadenych striel a lietadiel s nad-

zvukovou rychlostou. Tuk vraj nekoroduje a je pouzi-

tel'ny v rozmedzi -100 az 600 °F. Je to polysiloxanovy

olej zahusteny organickym farbivom a predava sa za

30 dol&rov za jednu libru.

Chem. Engng. News, cis. 48/1958 X. L.

• Priemysel mineralnych olejov v CLR. V oblastiach,

obciach a rol'nickycih . druzstvach sa planuje budovat

mensie vyrobnd jednotky, ktore by spracuvali zivicn§

bridlice :na mineralne oleje. Ministerstvo ropnSho prie-

myslu odporuca kapacity od 300 do 50 000 ton, aby sa

mohli stavat vo vlastnej rezii s minimalnymi investi-

ciami. Planuje sa asi 200 zavodov s celkovou kapacitou

400 000 ton.

Chem. Ztg., cis. 1/1959 X. L.

• Polyetylen v pol'nohospodarstve. Odporuca sa pri-

kryvat polia polyetylenovymi foliami s otvormi pre

semeno alebo rastlinu. Vynos plodov je omnoho vyssi,

lebo sa potlacuje rast buriny, vniikanie skodcov a lepsie

sa akumuluje teplo.

Chem. Ztg., cis. 24/1958 X. L.

• „Petrochemia“ v kapitalistickych statoch. Vyroba

chemickych vyrobkov na baze ropy sa m& do konca

r. 1965 zdvojnasobit. V r. 1957 sa vyrobilo 20,25 miliardy

kg, v r. 1962 to md byt 33,0 a r. 1965 udajne 45 miliard

kg chemikalii z ropy. Percentualne to zodpoveda 17,5 %
v r. 1957, 20,8 °/o v r. 1962 a 26,2- % v r. 1965 z celko-

veho objemu chemickej vyroby. V USA sa v r. 1930

vyrobilo 63,5 milidna kg, r. 1957 17,1 miliardy kg a v roku

1965 sa md vyrobit 38,3 miliardy kg chemiikalii z nafty.

V kapitalistickych statoch zapadoueropskych je vyrbba

chemikalii z ropy este v zaciatkoch a vyroba dosahovala

r. 1957 1,08 miliardy kg, ale v rokoch 1962 a 1965 sa

ocakava vzostup na 1,8 a 2,2 miliardy kg. Do konca

r. 1958 sa preinvestovalo v tomto odbore asi 550 milio-

nov dolarov.

Techn. Rund., c. 45/1958 X. L.

• V USA klesa vyroba chemikalii z ropy. Planovany

vzostup vyroby sa nedosiahol. Pokles odbytu sa prejavil

najma v aromatoch a alifatoch, ktore su najdolezitej-

simi surovinami pre d'alsie chemicke spracovanie.

Chem. Ind., c. 10/1958 X. L.

® Pol'sko. V Karpatoch nasli nove lozisko ropy v pies-

kovitych utvaroch. Pieskovce sa tiahnu do dlzky 10 km
a s tazbou uz zacali.

Erdol Kohle, c. 10/1958 X. L.

© Mohutny rozvoj tazby zemneho plynu vo SSSR. Do
r. 1957 ma stupnut tazba zemneiho plynu o 500 %, a preto

sa planuje, pocrnlc r. 1959, d'alsich 15 000 km vrtov.

V zaujme lepsieho zasobovanla vacsich miest a prie^-

myslovych centier zemnym plynom sa podstatne predlzi

jestvujuca siet dial'kovyCh potrubnych vedeni. Ide o 40

dial'kovych potrubi v dlzke 25 000 kirn. Zemny plyn zo

severnych kaukazskych oblasti bude sa rozvadzat novym
potrubim do vacsich miest uprostred SSSR. Ukrajinsky

zemny plyn usmernia do zapadnej casti SSR. Rozsiahle

loziska zemneho plynu, nedavno zistene v Uzbekistane,

budu zdrojom na zasobovanie niekol'kych svazovych

republik (Uzbekistan, Kirgizsko, Tadzikistan a oblasti

uralskd). Stavby d'alsich dial'ikovodov sa planuju v oblasti

Volzskej a v severnych oblastiach SSSR.

Erdol Kohle, c. 10/1958 X. L.

© V SSSR uskladnuju zemny plyn pod zemou. Pri Kuj-

byseve zacali s podzemnym uskladhovanim zemneho
plynu. Dvoma vrtmi sa do podzemia komprimuje denne

30 000 m3 plynu. Kapacita podzemnych priestorov je

10 milionov m3
.

Erdol, Kohle, 6. 10/1958 X. L.

© Oxydant pre raketove paliva. Doteraz najviac po-

uzivane oxydanty, kyslik a teraoxyd dusika, su vytla-

covane perchloryl-fluoridom a kvapalnym fluorom.

Ind. Engng. Chem., c. 10/1958 X , L.
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® Zivotnost turbinoveho oleja. V Solvayovych zavo-

doch v Ebensee (Rakusko) maju 3 700 kW-BBC parml

tuirbinu, ktoru r. 1947 naplnili novym aditivovanym tur-

binovym olejom Mobil DTE oil heavy medium. Od toho

casu je olej nepretrzite v prevadzke, tj. 92 000 hodin,

bez toho, ze by sa zmenili jeho fyzik&lno -chemicke

vlastnosti.

Contact, c. 23/1958 X. L.

• Miesto bromu ozon. Oznamuje sa novy analyticky

sposob urccvania nenasytenosti mono-i poly-:nenasyte-

nych uhl'ovodikov, bez ohl'adu na to, ci dvojna vazba je

konjugovana alebo nie. Vzorka oleflnu sa schladi na

— 10°C v kdpeili such§ho l'adu s alkoholom. Potom sa

do reakcnej nadobky privadza ozon, pricom sa obsah

nadoby miesa rychlostou 1200—1500 ot/min. Na stup-

n.ici sa potom odcita neabsorbovany oz6n. Vysledok sa

vyjadruje ekvivalentom nenasytenosti gramov^ latky

s dvojnymi vazbami. Prednostou ozonu proti bromu je

to, ze tercialny vodik neskresl'uje vysledky.

Chem. Engng. News, c. 42/1958 X. L.

• Nova rafineria v Bulharsku. S pomocou SSR postavia

v Bulharsku rafindriu na 1 mil. ton ropy, v ktorej sa

budti „petrochemicky“ zhodnocovat aj plyny. SSSR po-

skytne na tento dcel Bulharsku Over 130 mil. rubl'ov.

Tak isto SSSR poskytne Bulharsku technicku pomoc pri

hl'adani ropy a plynov.

ED, cis. 1/1959 Fi

© Aero najbezpecnejsie. Podl'a UNESCO pripadlo na

1000 miflidnov leteckych ceistovnych mil' len 1,13 smrt-

nych tirazov; pri autobusoch je v rovnakom pripade

pocet smrtel'nych Orazov 1,52 %, pri kol'ajovych vozid-

lach 3,14 a pri osobnych autach 3,9 °/o.

Transport, cis. 44/1958 Fi

@ Vodna preprava mineralnych olejov. V Anglicku

skusaju prepravu mineralnych olejov. pomocou pruznych

nylonovych nadrzi, zvanych Dracone. N^drz je 30 m
dlha a v priemere ma 1,5 im. Moze pojat 45 000 litrov

•mineralneho oleja a da sa zavesit jednoducho do vleku

za lod’. LatSca je usposobend proti posobeniu slanej vody

a slnka.

Verkehr, cis. 43/1958 Fi

© Technicka pomoc SSSR Rumunsku a Mad’arsku.

Chemicky kombinat v Tiszapalkonya v severovychodnom
Mad'arsku bude surovinove a energeticky vyuzivat ru-

munsky zernny plyn. Za tym ucelom sa kladie za pomoci

sovietskych odbornikov 400 km dlhy dial'kovod. Z dial'-

kovodu sa budu viest odbocky do priemyslovych miest

Miskolca a Diosgyoru, cim sa obmedzi doterajsi dovoz

cierneho uhlia.

Chem. Ind., cis. 10/1958 X. L.

® Rozvoj petrolejarskeho priemyslu na Sibiri. Zdvod

na spracovanie ropy v Irkutsku sa uvedie do prevddzky

tento rok a bude najvacsou rafineriou mineralnych ole-

jov vo vychodnej Sibiri. Ropa sa bude privadzat dialko-

vodom z Volzsko-Uralskej oblasti. Vyrobky z noveho

zavodu budu zasobovat vychodmi Siibir, Mongolsko
a CER. Dalej sa zacalo’ so stavbou ralinerie v Krasno-

jarsku, ktora bude tak isto napojena na spomenuty
dial'kovod. Dalsia rafineria sa planuje pri Bajkalskom
jazere.

Chem. Ztg., cis. 21/1928 X. L.

© Vo SSSR vulkanizuju kaucuk atomovou energiou.

Pri vyrobe pneumatik sa pouzil radioaktivny (kobalt.

Takto vulkanizovane modely pneumatik pre nakladnd
vozy su odolnejsie proti teplu, su pruznejsie a nestarnu

tak rychle ako pneumatiky vulkanizovane beznymi spo-

sobmi.

Chem. Ztg., cis. 21/1958 .
X. L.

© Tankove Iod’stvo SSSR. Tankovu lod’ „Peking“ na
40 000 t spustili koncom minuldho roku na vodu. Lod’

moze ujst 16 000 km bez zastavenia v pristave. Rych-
lost je o polovicu vacsia nez obvykla.

ED, cis. 143/1958 Fi
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Svetova produkce ropy

1956
v 1000

1957
t

1958
%•

z celku

SSSR 83 796 98 280 113 500
Rumunsko 10 920 11 188 11 500
Mad'arsko 1202 674 840
Alban ie 280 490 560
Bulharsko 230 285 300
Pol'sko 184 181 180
CSR 140 140 140
Cina 1176 1460 2 200
LD staty 97 928 112 698 129 240 14.3

USA 352 849 353 045 327 500 36.3.

Kanada 23 126 24 481 . 21700 2.4

Venezuela 128 923 145 315 138 000
Kolumbie 6 284 6 479 6 800
Trinidad 4128 4 905 5100
Mexiko 12 796 12 491 13 250
Argentina 4 408 4 542 4 900
Peru 2 540 2 550 2 550
Brazilie 530 1321 2 400
Chile 462 565 800
Bolivie 417 465 470
Equador 460 421 420
Kuba 70 70 70

Lat. Amerika 161 009 179 124 174 560 19,1

Kuwait 54 982 57 286 70 100
Saud. Arabie 48 622 49 002 50 400
Iran 26 530 35 500 41 000
Irak 31 313 21 880 35 800
Quatar 5 878 6 848 8 070
Neutr. zona 1670 3 328 4 000
Egypt 1829 2 338 . 3 000
Bahrein 1507 1 697 2 000
Turecko 296 299 700
Izrael 30 70 90

Blizky vychod 172 455 177 946 214 760 23.7

IndonCsie 12 730 15 470 16 800
B,r. Borneo 5 690 5 590 5100
Indie 380- 429 425
Burma 278 398 485
Japonsko 314 321 360
Pakistan 283 309 315
Zap. N. Guinea 375 330 300

Str. a blizky vychod 20 008 22 847 23 768 2.6

Nemecko zap. 3 506 3 960 4 420
Rakousko 3 428 3186 2 850
Holandsko 1094 1 523 1550
Italie 567 1261 1500
Francie 1261 1415 1 400.

Jugoslavie 293 396 500
Anglie 67 81 80

Evropa zap. 10 216 11 822 12 300 1.4

Gabon .

— 173 500
Sahara — 435
Nigerie — - 300
Angola 9 20 100
Maroko 97 75 75

Alzirsko bez Saihary 34 13 1

Afrika bez Egypta 140 201 1411 0.2

Celv svet 837 731 882 246 905 236 100 %
Petroleum Press Service, c. 111959 Fi

© Vymena automobiloveho oleja v zime. Nie dost
Casta vymena oleja zvacsuje pri zimnej mestskej pre-
vadzke znacne oder. SktiSky pomocou radioaktivnych
izotopov v USA so 190 vzorkami olejov dokazali, ze
1. oder piestnych krtizkov a inych sticiastok bol v zime
dvojnasofony, ak sa olej vymienal po 1 000 namiesto po
500 mil'ach jazdy, a stvornasobny pri vymene po 2 500
mil'ach prevddzky; 2. pricinou sti nizke pracovnC tep-
loty, takze sa na studenych stenfidh valcov a v kartere
l'ahko kondenzujd kysia splodiny spalnln paliva i zostar-
nutifiho oleja.

Ref. Engnr., 6. 211959 X. L .
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• Psychoza oktanov a univerzalne palivo. Na 6. medzi-
narodnom automobilovom technickom kongrese v Parizi
v r. 1958 sa konstatovalo, ze vyvoj speje k univerzai-
nemu motoru a univerzalnemu palivu. Ked’ze uz existujti
moderne naftovC motory, beziace s roznymi palivami,
je nacase, aby sa motorari a vyrobeavia paliv dohodli.
Univerzalne palivo iby malo byt pouzitel'ne v prevadzke
na suchu, na vode, vo vzduchu a na pohon plynovych

:

turbin a malo by vykazovat asi tieto udaje:

spec, vaha 0,74 — 0,9 g/ml
tlak par podl'a Reida max 550 g/cm2
destilacne rozmedzenie 100— 450 °C
viskozita- max. 3 °C/20 °C
koksovatel'nost (CCT) max. 1,5 %
obsah siry max. 1,0 %
cet&nove cislo 40—60

Motor pracujuci s podobnym palivom bude, prirodzene,
naftovy. Vyvoju by pomolhol intenzivnejsi vyskum spa-
rovacicb postupov. UvedenC tendencie vyvoja sa priji-
majd vel'mi priaznivo, lebo aj u niektorych odbornikov
sa prejavuje psychoza vysokych oktanovych cisel, zivena
v kapitalistickych statoch komercnymi dovodmi. Zave-
demm univerzalneho naftoveho motora by sa stal prob-
lem oktanoveho cisla bezpredmetny.

Kraftfahrzeugtechnik, c. 11/1958 X. L.

• Mazacie tuky v USA. V USA sa priememe vyr^ba:
Al-mazacich tukov 4,66 %, Ca^mazacich tukov 37,61 %,
Li-tukov 27,58 %, Na-tukov 22,15 °/o a tukov na inej b&ze
4,93 °/o. S anorganickymi zahustovadlami sa vyr§ba-3,07 %
mazacich tukov.

Petr. Ref. c. 2/1959 X. L.

• fialsie vlastnosti polymetakrylatovych prisad. Poly-
metakrylaty pozname ako viacucelovS zosl'achtujuce
prisady do mazacich olejov; posobia sucasne ako zvy-
sovac viskozity a viskozitneha indexu a znizovac tep-
loty tuhnutia. Novsie sa zavadzajd do praxe ako pri-
sady polymetakrylaty dispergujdce, okrem toho student
kaly. Mechanizmus ucinku sa este neprestudoval, ale
predpoklada sa, ze sorpciu jednej alebo viac molekul
kalu posobi polarita molekuly. Molekuly polymetakryl^tu
stabilizujd castice kalu v koioidnej disperzii. Nov6 poly-
metakrylatove prisady sa uvadzaju do obchodu pod
znackou Plexol serie 900.

Petroleum, cis. 11/1958 X. L.

• Priemyselne vyuzitie krakovych plynov na ziskavanie
kyslikatych zlucenin. V Ostave fyzikdlnej chCmie Aka-
demie vied SSSR sa zistilo, ze ak sa zmes uhl’ovodikov
a vzduchu prepdsta potrebnou rychlostou cez reaktor
ohriaty na teplotu 350 °C— 450 °C, vznika v reaktore
studeny plamen, v ktorom dochadza k oxydacii uhl'o-

vodikov. Pri. pouziti krakovych plynov, pri tlaku 8 — 10
atm. a vykone 3 m3/hod., ukazala sa moznost iclh vyuz!-
vania pre ziskavania aldehydov. Podl'a pokusnSho zaria-
denia urcili sa. mozn§ vytazrky a navrhla sa schema
vyuzivania krakovych plynov.

Gazovaja promysl.: 12/1958, str. 43 A. S.

• Ropna chemia vo Vel'kej Britanii. Chemia na bfize
ropy sa zacala intenzivne budovat po druhej svetovej
vojne. V r. 1945 sa vyrobilo z ropy 10 000 ton chemikSlii,
v r. 1951 100 000 ton a v r. 1958 uz 500 000 ton. V r. 1959
bude sa celd vyroba organickych chemikalii kryt z 50 %
z ropy. UmelC pracie prostriedky vyr&bane skoro vy-
hradne z ropy tvoria dnes 40 °/o vsetkych vyr&banych
pracich prostriedkov. V r. 1956 sa investovalo za 170
mil. libier sterlingov a v r. 1957 — 1959 to m^ byt d’alsich

140 mili6nov libier. Zdd sa, ze rozvoj ropnej chdmie este
pokracuje. Okrem niekorkych mensich zdvodov kon-
centruje sa vyroba vo vacsich kombin&toch Stanlow,
Shellhaven, Partington a Grangemouth. Najviac plfino-

vanych kapacit sa ma uviest do prev&dzky r. 1959, takze
vyroba chemikalii z ropy sa oproti r. 1957 zdvojnasobi
a v r. 1960 sa ocak£va celkova vyroba chemikalii z ropy
(vratane siry a cpavku) vo vyske 877 000 ton, priCom
sa uhl'ovodiky beru do dvahy len podl'a obsahu uhlika.

Do r. 1970 sa ma postavit nakladom 100 milidnov libier

d’al§i vyrobny komplex na vyrobu chemikalii z ropy.

Chem . Ind., cis. 10/1958 X. L.

RAU. ROC, 1(9), CIS. 2-3 (1959)
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• Kriza vo vyrobe koksu v NSR. Pokles odbytu cier-

neho uhlia sa prejavil v NSR aj v koksdren'stve. V r. 1958

sa kapacita vyuzila len na 93 % (v decembri dokonca

len na 87 %) a v r. 1959 sa ocakdva d’alsi pofk'les vyroby

koksu. NdsLedkom toho klesla vyroba ciemouhol'ndho

deohtu o 3,2%, vyroba benzoin o 3%, vyroba cpavku

o 1,8% a vyroba plynu o 2,6 %.

Chem. Ind. c. 311959 x - ^*

0 Gamaradiometer. V Akademii vied SSSR zostrojili

pristroj nazvany gamaradiometer; pomocou ktordho

imozno zistovat loziska ropy z flietadla. Za jeden den

mozno preskumat plochu 1 400 km^. Upraveny pristroj

mozno pouzivat aj na zistovanie
.
podmorskych lozisk

ropy. Princip pristroja spociva na registracii radioaktiv-

neho ziarenia, ktore
.

je v roznych horninach rozne. y°
SSSR je asr 1000 geologickych struktur, ktord mozu

podl'a ostatnych • vysetrovacich metod ohsahovat ropu.

Tieto predpoklady sa doteraz oyerovali len skdsobnymi

vrtmi. Pomocou novdho pristroja mozno s urcitostou

stanovit, ktord struktury skutocne obsahujd ropu a kde

sa ma s .vrtanim zacat.

Erdol Dienst c. 411959 * &

0 Geologicky mlada ropa. V delte -rieky Orinoko v r.

1954 nasli ropu este v „emlbryonalnom“ stave vyvoja,

. ktore] 'v-ek sa odhaduje len na 5 az 10 000 rokov. Obvykle

sa predpoklada, ze ropy su stare najmenej 10 milionov

rokov. Ocaikava sa, ze vyskumom tejto ropy zistime

vznik, migrdciu a hromadenie rop.

Erdol. Kohle c. 2/1959 . .

x - L -

® Zemny plyn v CCR. V oblasti Sanghaja sa zistili

loziskd zemndho plynu na ploche 5 000 km2
. Po instaldcii

potrubia navrtali 1000 vrtov. Zemny. plyn sa v Sanghaji

pouziva na svietenie a vykurovanie domdcnosti. Pouzi-

tim zemndho plynu z toho isteho zdroja pri vyrobe zeleza

v chemickom priemysle sa usetri rocne niekol'ko milid-

nov ton uhlia.

Chem. Ztg. c. 6/1959 X. L.

0 Bridlica v SSSR, V SSSR je' 554- milidrd ton zdsob

olejovych bridlic, z ktorych sa tazi zatiaf len 15 milio-

nov ton rocne. Vyraba sa z nich .800 000 ton bridlicovdho

oleja.

Chem. Ztg. 6. 6/1959 X. L.

• Zvukovy zaznam namiesto prevadzkoyej skusky.

U Esso Research robia miesto skusok motorov na ceste

,,behy“ v s'kusobni. Jeden pracovnik obsluhuje z velinu

az 8 motorov. Principom skdsky je 6. i. zvukovy zaznam
• akceldcie a brzdiaceho cyklu. Oboje sa aranzuje tak,

ako ked' motorista startuje, spomal'uje a zastavuje. Moz-
no tak skusat paliva i mazadla.

.

Petroleum , cts. 11/1958 . .
X. L.

'S* Problem vyfukovych plynov. Tedria, ze vyfukove

plyny predstavuju potencialne nebezpecenstvo vzniku

rakoviny podporuje ziadosti obyvatel'ov vel'kych miest

o riesenie otazky meskodnovania vyfukovych plynov.

Vysledkom studia tejto otazky v USA sti tri sposoby

riesenia, z ktorych ani jeden celkom nevyhovuje. For-

dove zavody montuju do sktisobnych vozov zvlastne spa-

l'ovacie zariadenie, kde katalytickym pdsobenlm Vr>0-

spafujii nespalene podiely vyfukovych plynov s ticin-

nostou asi 90 %.’ Zariadenie spotrebuje asi 14 kg kataly-

Zcitora asi na 18 000 . km jazdy. General Motors pracuju

. s pdddbnym zariadenlm, avsak s katalyzfitorom pre

Houdry proces. Dalsi princip pracuje bez katalyzdtora.

Vyfukovd: plyny sa odvddzajti vymennikom tepla, kde pri

teplote asi 800 °C a vzduchom privddzanym cerpadlom

nastdva d'alSie spal’ovanie vyfukovych plynov. Pri vse-

tkych rieseniach vznikaju probldmy odvodu tepla, pre

-

kondvanie protikladov a odstranenie d’alsich zdrojov

hluku.

Chem. Ztg. 6. 6/1959

• ppb. V anglosaskej literature nachddzame v posled-

nom dase vedl'a ppm (part per imillion = 1.10”6
) aj

oznadenie ppb, !ktord zodpoveda ndsmii 1.10-

9

,"

Angew. Chem. 6. 5/1959 - X, L

RAU. ROC, 1(9), CIS. 2-3 (1959) ,

• Odolne potrlibie v SSSR. V SSSR zhotovili novd

potrubie na plyn, ktord vzdoruje ndhlym zmendm teplot

a mrazu. Ma. sa pouzivat! v arktidkych krajin&ch, kde su

trampoty s ikladenim potrubia do zeme. Proti kordzii sa

potruibie chrdni naterom.

Comtel Reuter, 30. 1\ 1959 Fi

0 Spotreba niineralnych olejov — 1959. V r. 1959 sa

ocakdva vzostup spotreby v SSSR a l'udovodemokratic-

kych statoch o- 14 %, v zdpadnej Europe o 10 %, v USA
o 4,5 %, v Juznej Amerike a v ostatnych krajindch o 6 %.

World Petrol. 1/59 &

0 SSSR — zemny plyn. Okolo Moskvy bude instalo-

vane okruhovd, 500 (km dlhe napdjacie potrubie na zemny
plyn, z ktordho bude odoberat plyn viac ako 100 miest,

sidlisk, kolchozov a sovchozov. Na hlavnd vedenie zapoja

500 km privodov a 2 500 km roZvodov. Hlavnd privodnd

potrubie z Krasnodafu cez Rostov do Serjpuchova md
priemer 1 020 mm.
Erdol Dienst; 19/59 ^

0 fMal'kovod v NDR. Plan konstrukcie dial'kovodu na

dodavku 4,8 mil. ton sovietskej ropy rocne schvdlili

a dokoncenie stavby sa pldnuje na r. 1963. Medzi vla-

dami SSSR a NDR podpisali dohodu o vystavbe rafindrie

na Odre, kde bude koncit potrubie. Ttito oblast zvolili

na usnadnenie exportu z tejto rafindrie.
‘

Petr. Times 1605/59 * Fi

0 Helium zo zemneho plynu. V niektorych americkych
zemnych plynoch byva 1 az 7 % helia. Bol vypracovany
proces na dobyvanie tohto helia. Principom postupu je

permeabilita kremena a pyrexoveho skla voci hdliu. Pri

vyssich tlakovycih spadoch difunduje helium tymito ldt-

kami bez toho, ze by sa strhol vodik. Laboratorne sa

pracuje so zvazkom sklenych kapildr, ktord pri 400 °C

odolavaju tlaku 1 000 at. Zvazok kapildr s celkovym
priestorom 1,5 m3 staci izolovat denne 28 m3 helia pri

tla'kovom spdde 1 000 at. zo zemneho plynu obsahujuceho
•1,0 % helia. Zvazok kapilar netreba obnovovat!, a preto

sa navrhuje vradit! kapilary priamo do potrubia na plyn.

Chem. Ztg., cts. 20/1958 L.

© Oxyddcia butdnu. Pri oxydacii butdnu v plynriej fdze

(300-400 °C) sa oxyduje i'ba zlomok butdnu na kyslikatd

zluceniny. Prevaznd cast butdnu sa spdll na CO, CO2

a H02.- Izoldcia kyslikatych ldtok je obtaznd. Vyskumnici
Akaddmie vied v SSSR vypracovali postup na oxyddciu

kvapalndho butanu pri tlakoch a teplotach blizkych kri-

,
tickemu tlaku 36 atm a kritickej teplote 153 °C. Prin-

cipom. postupu je stimuldcia pomalych, rozvetvenych reta-

zovych reakcii. Zariadenie je z nehrdzavejucej ocele.

Oxyddcia sa urychli, ak prefdkujeme na zaciatku oxy-

ddcie skvapalnenym butanom vzduch obsahujuci trochu

NO 2 alebo 03 . Za tychto pomerov sa butdn oxyduje najma
na kyselinu octovu a metyletylketon. Vytazok cini asi

50 % nastrekovaneho butanu.

Chem. Ind., cts. 1/1959 X. L.

0 Redukcia Fe-rud zemnym plynom. V Mexiku je jed-

notka na vyrobu 200 ton zeleza denne, ktord pouziva na

redukciu odsireny a reformovany zemny plyn. Vyrdba
hubovd zelezo, ktord sa v elektrickych tavnych peciach

zusl’achtuje na kvalitnvi ocel'. Redukcia rudy s otosahom

66,6 % zeleza a so zrnenim 6 — 37 mm sa robi ndsadove

v piatich peciach s kapacitou 13,5 tony. K redukcii jednej

tony sa spotrebuje asi 600 m3 zemndho plynu. Surovd

zelezo obsahuje 90 % zeleza a 0,62% uhlika, ktordho
oibsah mozno zvysit az na 2 %. Priaznivd vy<sledky s jed-

notkou na 200 ton denne podnietili vystavbu jednotky

na 500 ton. Ekondmia vacsej jednotky bude na zdklade

doteraz ziskanych skusenosti este priaznivejsia.

Erdol Kohle, cts. 12/1958 X. L.
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Vyber ZO zahranicnyeh pdtentov Plyn a aktivovany kyslicnik hlinity sa rozdelia v reakc-, /

nych zariadeniach,. ktorych podstata je seria cyklonov.
. ^ Odparafinovanie mazacich olejov tuhou mocovinoii. Ziskany produkt ma max. 0,1 mol; H^O/mohAl^C^ a spe-

j

. .
• (Deutsche Auslegeschrift DAS‘ 1 038 684.) Kontinuitny cificky povrcih od 125 do 230 m2/,g/ .

'

’

».
,

jpostup odparafinovania mazacich olejov /tuhou mocovi- 4 ’

•
{

nou, pouzivajuc metanol ako aktivator, a rozvetvenych A Krakovaci katalyzator na baze. kaolinov. (USA p.

uhl'ovodikov s bodom varu do 100 °C, napriklad izooktan, 2 840 530)- Krakovaci katalyzator sa pripravi z. kaolinic- ‘

i

na odstranenie zachytenyoh nezreagovanych komponen- kych ihliniek zmiesamm rozo'mletej hlinky s 5-12%
j

*
• tov z aduktov. Adukty sa rozkladaju technickym xyle- v^h - drevenych pilin. Zo zmesi sa sformujti castice,

nolom, takze mocovina sa ziska v tuhej forme. ktore sa aktivuju v oxydacnej atmosfCre
.
pri teplote (

Ukazalo sa vsak ,potrebnym obcasnou rekrystalizaciou okolo 816.°0, vypal’ujuc sucasne drevene 'piliny.^Ohrie-

obnovovat aktivitu regenerovanej mocoviny. Obnovenie vanie mozno spojit aj s posobenim H2S ma castice na
aktivity mocoviny sa robi najvyhodnejsie tak, ze sa za odstranenie Fe. - Ziskany katalyzator je pdrovity, tvrdy
staleho. miesania do oleja, zahriateho na 135 °C, pri- a ma dobru krakovaciu. schopnost. ..

,

' v&dza dezaktivovand mocovina. Tato sa roztopi a v do-
sledku vyssej spec.-, vah.y klesme na dno, co. umoznuje A Platinovy katalyzator pre reformovanie. (DAS 4

,
l'ahke oddelenie oleja, ktory sa uvedenym sposobom 1 035 829)- Priprava

.
platinoveho katalyzatora prerefor-

odparafinuje. Vrstva roztopenej mocoviny sa rozpusti movanie l'ahkeho benzinu. Gel kyseliny kremicitej sa

, vo vode pri teplote 40 °C- 60 °C a beznou.krystalizaciou impregnuje vodnym roztokom Al.>(PtClfi) 3 a po vysu-

sa ziska aktivna mocovina. Vyhodou uvedeneho postupu seni sa uro'bi redukcia na kovovu platinu a kyslicnik

;
obnovovania aktivity mocoviny je skutocnosf, ze para- hlinity. Najvyhodnejsie je pridat k cistemu kyslicniku

finy zadrzanC v dezafktivovanej mocovine sa pri roz- hlinitSmu prebytok vodneho roztoku kyseliny chlor-

tapani dostavajd do oleja. pouzivaneho ako nastrek. platicitej. Po odstraneni prebytocneho' A1 903 z roztoku
.

’
•

.
‘ filtraciou ziska sa cisty roztok Al^Pt C1R ) 3 ,

ktoryin sa

A Zlepsenie odparafmovania roztokom mocoviny. (DAS. impregnuje g61 kyseliny kremicitej. -

1 035 298).
v

Pri postupe navrhovanom starsim -patentom .
*• .... I

,
DP 1 000 951 o "odparafinovam roztokom mocoviny sa A ^risada do krakovych benzinov. (V. Brit. p~ 805 773 ).

zistilo, ze adukty vytvdraju vel'ke aglomeraty, ktore
.
sa Krakove foenzmy' obsahuju od 10— 60 % olefinoy, -ktor^

musia*
/
rozdrobit turbomiesadlom. Ked’ze toto ro.zdro- spdsobujd tvorbu gum pocas ich ^uskladnovania. Pri ich /

benieyvyzaduje znacnu energiu, ako af cas, navrhuje spal'ovani v motoroch vznika pre to znacne' mnozstvo
prihlaska patentu . DAS’ 1 035 298 uskutocnit tvorbu aduk- usad.- Prisadou zabranujiicou tomuto javu je zmes zlo-

‘

tov .v dvoch stupnoch pri' rozlicnych tlakoch. Tlak zena z kyseliiny^ borite j (max. 1%) a rozpdstadla, .ob’sar

v druhom stupni ma byf mensi ako v prvom stupni, hujuceho alifaticky alkohol s’ 1 — 5C atomami v. molekule
pricom nezalezi na absolutnej hodnote tlakov v jed- (prednostne metanol alebo etanol) a olejorozpustny
notlivych stupnoch,' ale podstatny *je tlakovy rozdiel., potlyoxyalkylen, s viskozitou max. 2 000 SUS/100 °F. Ole-. •

Zmzenim tlaku v druhom stupni 'sa dosiahne odparenie jorozpustny polyoxyalkylen ma vzorec: R-0-(-(CHR- /

) n
rozpustadla,. zachyteneiho v aglomeratoch, v dosledku 0 ) 2/ -R", pricom R, R' a R" moze byf vodik, aLkyl alebo
coho nastava*rozpad na praskovity adukt. aryll radikdl s 4 — 20 G- atomami >v molekule, n je cislo

i
*

, ;

‘

,

*
' .

' od 1 do 4 a y je cislo zavisle od molelculovej vdhy poly- 1

A Odstranenie krystalizujucich uhl'ovodikov z gacov. mbru. .
. • ; :

. (DA'S 1040 725). Zrnite parafinove kirystaliky-sa ziskaju.
z parafiriovych zmesi najrozlicnejsich druhov bez ohl'a- A Antioxydacria prlsada do etylizovanych benzinov.

du na to, ci ide o spracovavanie makkych' alebo tvrdych (Austr. p. 216 142). Olovnate tetraalkylove zluceniny pri-

parafinov, tym, ze sa inastrek zmiesa najprv
v
za staleho davane do benzinov sa l'ahko oxyduju. Sposobuje to jed-

\ ' chladenia s anti-solventom s nizkym povrchovym na- N
nak straty na> oktanovom cisle, jednak tvorbu usad ,

patim. K .vytvorenej suspenzii pridd sa potom male' 'a kalov. Rozkladu olovenych tetraailkyl zldcenin mozno
,

mnozstvo selektivneho rozpustadla a vzniknute dve'fazy zabranit pridanim 2,6 -dialkylfenolov. Napriklad 2,6-di-

(suspenzia krystalov a roztok oleja v rozpustadle). sa terc. butyl fenol/ 2 — metytl- 6-terc. •butyl fenol a pod.

od seba oddelia. Napriklad na 1 diel parafinoveho gacu Prid^vane mnozstvo uvedenbho antioxydantu zavisi od
s ';bodom topenia okolo' 53 °C, ohriateho na 80 °C, pri-

° zlozenia olovenych; zlucenin, od • teplotnych vykyvov
daju sa 4 diely vody, ktorej povrchovg napatie sa zni- pocas uskladnovama, od mnozstva oxydujucej latky a od
zilo pridanim 0,15 % alkylaryl sulfonitu. Pocas mie- ‘ zlozenia paliva. ’

,

sania sa teplota.udrzuje pri 10 °C-14 °C. Pbuzite’selek- . , ,
•

. v . , ,
N

,
•

. ,

“

tivne rozpusfadlo. je dichloretan. - Vyhodou postupu A Pnsada do olejov pouzivanych pri vysokych tlakoch.

je, ze sa nepotrebuje chladit na nizke teploty, a odpada ms 1 039 681). Vlastnosti. mazacich olejov pouzivanych

nakladne filtracne zariadenie. ' pri vysokych tlakoch sa zlepsia pridanim produktu, zis-

kaneho reakciou aromatickych vinylovych zldcenin, ako
.Hydrogenizacna 'rafinacia mazacich olejov. (Austr. p. su styrol, vinylkarbazol, vinylbenzimidazol,

1

so sirou
215 464). Pri rafinacii mazacich olejov poslednym stupnom a chlorom. Chloracia sirnych aromatickych vinylovych.

'* je .rafinacia hlinkou. * Tento stupe'n je pomerne drahy ‘ zlucenin sa ma viest tak, aby sa neodstranila vsetka
•v a pro^blemom je najma pouzita- hlinka. Podl'a uvadzaneho sira. Vysledny produkt ma obsahova't aspon'. 1 % ' vah. ,.

pateritu treba farbu'a oxydacnd stalost mazacich olejov organicky viazanej' siry. • •

/

s vysdkym. obsahom -siry zilepsit h'ydrogenizacnou rafi- •, •

, naciou pri takej teplote, tlaku a priestorovej objemo- A Mazadlo pouzivane pri vysokych tlakoch. (DAS ‘

vej rychlosti, ze nedochadza ik zmene viskozity oleja. 1 038 686).' Mazadlo tvori mineralny olej s obsahom zmesi
1 Pouzity katalyzator je zmes kyslicnikov molybdenu difenyl — diclhilormetanu,' trifenylchlormetdnu alebo ich.

a »kbbaltu na kyslicniku hlinitom. •'
.

• derivatov vkombinacii so.sirnymi
!

zlilceninami zo skupi-

s
ny latok, ako su tiokyseliny, tioaldehydy, tio§tery, . tio-

A Aktivny kyslicnik hlinity. (V. Brit., p. 801462).'’ aminy, tioketony, alebo ich derivatov. *
-

' Vysokoaktivny kyslicnik hlinity vihodny pre adsorpcnd . . . . .
'

rafin^ciu z priemysloveho alfa hydroxydu hliniteho sa A Chladiaca kvapalina. (SSSR 113,426). Chladiaca kva-
zisika tak, ze sa tento v podobe jemneho prasku .vstre- palina pouzivand pri bruseni s lepsimi vlastnostami, ako
kuje do prudu Horuceho plynu. Cas kontaktu ma byt maju kvapaliny. preparovane leh dusitanom sodnym, sa

% zlomok sekundy, teplota plynu od 400 °C do 1 000 °C dostane, ak do kvapaliny <3bsaihujttcej dusitan sa pridd
'

a mnozstvo hydroxydu hliniteho 20-150 g/m3 plynu. este. odvar s traviny Leunorus Cardiaca.
t
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Zlepsovanie vlastnosti mazacich tukov, ci uz novymi

pracovnymi sposobmi pripravy, pouzitim zahustovadiel

alebo prisadami, je stale aktualnou otazkou. Mnohe

vlastnosti sa mozu zlepsit pridanim jednej prisady,

pritomnost! ktorej vsak vzapatl zhorsuje vlastnosti ine.

Pouzivanie dusitanov, najma dusitanu sodneho ako anti-

korozivnej prisady do mazacich tukov zahustenych

mydlovym zahustovadlom je zname.^ Jeho pritomnost!

vsak zhorsuje vlastnosti protioderove. Tuto nevyhodu

mozno podia australskeho patentu c. 210,949 odstranit,

ak sa do tuku okrem dusitanu pridd este ester, ktoreho

bod varu je nad 100 °C a ktory nezahustuje olej. Pri-

dava sa v mnozstve 0,5 -2,5 % vdh. Pouzivand estery

mozu byt!:

a) estery monokarbdnovych kyselin: metylbenzoat,

metyloledt, etylpalmitat, chlorobutylstearat a pod.,

b) estery di- a polykarbonovych kyselin: dipropyl-

adipdt, di- (3,5, 5-trimetylhexyl)sebakat a pod.,

c) organicke estery anorganickych kyselin: tributyl-

fosforecnan, etyl alebo hexylxantat a pod.

Ester je najvyhodnejsie pridavat pocas chladnutia

mazacieho tuku.

ASeria patentov (francuzske patenty: 1.165.163, 1.165.150,

1.165.143, 1.165.144, 1.165.162, anglicke patenty 803,568;

793,684; 797,486) odporuca na pripravu mazacich tukov

pouzivat silnd minerdlne kyseliny. Ako zahustovadlo pre

tuky odolnd vysokym teplotam a tlakom s dobrymi proti-

oderovymi vlastnosfami pouzivajd sa zneutralizovane

zmesi organickych kyselin a minerdlnych kyselin. Po-

uzivaju sa vysokomolekularne organickd kyseliny s 12

az 30 C atomami v molekule a/ alebo nizkomolekularne

organicke kyseliny s 1-3 C atomami v molekule, v zmesi

s minerdlnymi kyselinami, ako sti HNO3 (fr. pat. 1.165.163)

HC1, H2SO4 (fr. pat. c. 1.165.144) H3PO4 (fr. pat. c 1.165.162)

zneutralizovane zdsadou zieravjrch zemin alebo alkalic-

kdho kovu. Preferuje sa hydroxyd vdpenaty.

Vode odolny tuk podia americkeho patentu cislo

2,831,812 sa pripravi, ak k stearatu horecnatemu pridame

pri 100 °C — 120 °C koncentrovany roztok 1-2 ekviva-

lentov NaOH (alebo sody na ekvivalent Mg -stearatu.

Vznikne tak stearat sodny a hydroxyd a/ alebo uhlicitan

horecnaty vo vel'mi jemnej disperzii. Potom sa dokonci

vyroba tuku obvyklym zapracovanim oleja pri teplote

130 oc. Pouzite mastn6 kyseliny maju obsahovat! asi

90 % nasytenych vysokomolekularnych kyselin.

Mazaci tuk odolny vysokym teplotam podl'a americ-

keho patentu c. 2,832.739 mozno pripravif, ak oleje za-

hustime s 5-40 % vdh. mocovinov^ho derivatu obecneho .

vzorca Z — R — NH —CO — NH — R’ — [(NH—CO —NH — R )]

x Z’, kde Z a Z’ su —NH2 alebo —NCO,x=0 az 5 a R .

R’ a R” sii totozne alebo rozne organick§ radikaly. Pri-

slusne zldceniny ziskajd sa zahrievanim zmesi poly-

aminu a polyizokyanatdnu v pomere 1 : 1 pri 20 °C az

180 °C. Ako priklad sa uvddza splodina benzidinu s p,

p’ - diizokyanatdn - difenylmetanom.

Je zname, ze v parafinickych olejoch sa hlinite mydla

dobre rozpustajd pri 200 0C na vyhovujdci mazaci tuk.

Aromaticko-naftenicke oleje ddvaju tuky nevyhovujuce,

ale hlinitd mydla sa v nich rozpdstajd uz pri teplote

pod 160 °C. Navrhuje sa preto pripravovat koncentrdt

hiinit#ho mydla v oleji, a to tak, ze Al-mydlo vyzrdzame

slranom* hlinitym a bez susenia zapracujeme do oleja.

Ked'ze k vyrobe hydrofobneho sodndho tuku staci 2,5 az

5 % cisteho Al-mydla, navrhuje sa pripravif 25-50 %
roztok Al-mydla v minerdlnom oleji. Ak sa k hotovemu

sodnemu tuku pridd 10 °/o uvedendho 25 % roztoku,

dostane sa hydrofdbny tuk bez toho, ze by sa ostatne

vlastnosti zmenili.

Francdzsky patent c. 1.159.219 ukazuje na moznost!

pouzivania indantrdnovych zlucenin ako napriklad indan-

trdnu, flavantronu, pyrantronu, 3 ,3’-dichl6rindantronu

a pod. Indantrenovd zldceniny sa mdzu pouzit ako za-

husfovadla nielen samotnd, ale aj v zmesi s alkalickymi

mydlami karbonovych kyselin, ako sa uvddza v americ-

kom patente c. 2.676.149.

RAU. ROC. 1(9), CIS. 2-3 (1959)

A Mazacie oleje a prisady do mazacich olejov.

Pri mazacich olejoch treba spomeinut! anglicky patent

c. 801,418, ktorym sa navrhuje na zvysenie tlakovej pri-

Inavosti (spreading pressure) oleje dodatocne rafinovat

maximalne 1,5 % mastnymi perkyselinami. Kyselinu

mozno pouzit bud' ako taku, alebo in statu nascendi,

t. j. na oleje sa posobi zmesou mastnej kyseliny a pero-

xydu vodika. Uprava sa robi pri teplote 0 °C-50 0C

po dobu 5-60 minut. Po reakcii sa olej preperie vodou,

30 % roztokom luhu a opat vodou. Ocinnosf uvedenej

upravy sa prejavi napriklad takto:

Tlakova pril'navost dyn/cm*)

pred upravou po uprave

7,9 20,3

8,7 18,9

6,1 17,3

8,0 17,1

Protioderove vlastnosti minerdlnych mazacich olejov

sa zlepsia suspenziou MoS2 . Tato suspenzia sa v mineral-

nych olejoch stabilizuje dusikatymi zluceninami v dozdcii

0,1- 2,5 °/o. Napriklad prdskovy MoS2 v oleji 15 E/50 °C

sa melie v gul'ovom mlyne 96 hodin a stabilizuje sa pri-

davkom 2 % dihydroabietylaminu. (DRP c. 1,025.085).

Podl'a anglickeho patentu c. 796,630 mozno pouzit! aj

Mo-alkylxantdty, ktorych alkyl md maximdlne 6 uhlikov

v refazci. (E'riprava Mo-xantatov je opisand v anglickom

patente c. 789,383). Tazka rozpustnost! tejto prisady v ole-

joch sa prekonava tym, ze sa do olejov priddva .pomocou

organickych rozpustadiel, ktore sa z mineralneho oleja

odstrdnia prefukanim vzduchom. Napriklad Mo-n-butyl-

xantat je ucinny v mnozstve 2 %. Priddva sa do mine-

ralneho oleja pomocou benzenu.

Pri vysokotlakovych prisaddch (EP-prisady) javi sa od-

klon od Pfr-mydiel, esterov kyseliny fosforecnej, vol'nej

siry a chlorovanych zlucenin pre nebezpecie korozie.

Novsie sa uplatnuju maziva na bdze polyhydroxyalkyle-

nov a reakcnej splodiny vo vode rozpustnej mastnej

hydroxykarbonovej kyseliny s viacsytnym mastnym alko-

holom. (DRP c. 1,015.565).

Ako prisady do motorovych olejov, ktore nezane-

chavajd popol, navrhuju sa zmesne polymerdty:

a) z najmenej jedrieho alkylesteru alfa, beta nenasy-

tenej monokarbonovej kyseliny, esteru mastnej kyseliny

s alylalkoholom alebo metanolom, alebo z monoalkyl-

alebo dialkyilesferu alfa, beta-nenasytenej dikarbonovej

kyseliny, pricom alkylova skupina obsahuje 8 — 30 C ato-

mov,

b) z minimalne jednej alfa, beta-nenasytenej mono-
alebo polykarbonovej kyseliny, anhydridu alfa, beta-

nenasytenej dikarbonovej kyseliny alebo z parcidlneho

esteru alfa, beta-nenasytenej polykarbonovej kyseliny.

Zmesny polymerat md obsahovat 1—20 monomerov
uvedenych pod a) na kazdy monomer uvedeny pod b).

Okrem toho obsahuje tento najmenej jednu vol'nu sku-

pinu karboxylovu alebo anhydrid kyseliny. (DKP cislo

1015564).

Svajciarsky patent c. 332815 opisuje sposob pripravy

detergentov s alkalickou rezervou. Olejovy roztok soli

viacmocneho kovu a organickej kyseliny, za pritomnosti

vody a organickej kvapaliny obsahujucej v molekule kys-

lik, reaguje s uhlicitanom, vytvdranym v reakcnej zmesi

in situ z uhlicitanovych ionov a anorganickej zluceniny,

ktord nie je uhlicitanom viacmocneho kovu.

A Asfalt. (Svedsky p. 162 207). Asfalt sa zmiesa s rozo-

mletyimi anorganickymi kyslicnikmi s vel'kostou castic

do 0,1 mikrona, pricom je potrebne, aby sa priddvand

castice -nezhlukovali. Pouzivajd sa fkyslicnik kremicity,

hlinity, titanicity alebo zelezity. Vysledny produkt ma
lepsiu tvrdosf, elasticnos t a odolnosf voci mechanic-

kemu oderu.
A. SlMKOVlCOV

A

— VORUP

*) Sposob zistovania tejto vlastnosti je opisany v anglidkom

pait. 5. 764,183. o
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N As VOSLOVIE

K problematike slovenskych technickych vyrazov

v chemickej literature a praxi

J. SABO — E. STEHLlK, VURUP, Bratislava

Mala tradicia. a nedostatak sktisenosti nas
v minulosti nutili uchyl'ovat sa k cudzim vyra-
zom a j napriek tomu, ze to nebolo vzdy potreb-
ne. Slovencina davala moznost vytvorit vyrazy
vlastne, no v mnohych pripadoch sa priam
otrocky preberali slova cudzie a len tak sa
mohlo stat, ze sme dospeli k pestrej palete
cudzojazycnych vyrazov v technickej praxi.

Ale nejde len o minulost. Rozvoj techniky
prinasa so sebou vel'ke mnozstvo novych poj-
mov, pre ktore sa musi najst pomenovanie,
ktore by pine zodpovedalo poziadavkam spisov-
nej reci. Treba napokon zastarale vyrazy, ne-

’

zodpovedajuce skutocnosti, vymenit za nove.

V nasom prispevku chceme poukazat na nie-

ktore taketo vyrazy.

Pojem — rafineria mineralnych olejov — sa

sklada zo zdomacnenych cudzich slov. Dnes je

uz zastaraly, pretoze nevystihuje dost jasne
charakter vyrobneho podniku tohto druhu. Po-
nuka sa zan pojem iny, zauzivany v sovietskej

praxi — zavod na spracovanie ropy. No tento,

podobne ako predchadzajuci, ma tu nevyhodu,
ze je dlhy. Idealnym riesenim by bol vystizny

jednoslovny nazov.

Slovencina umoznuje vytvorit taketo jedno-
slovne, vystizne, zrozumiterne a jednoduche
pomenovanie pomocou pripony -aren, napriklad:

strojaren, cementaren, elektraren a pod. V uve-
denom pripade (rafineria mineralnych olejov)

mozno sa neda siahnut po koncovke -aren (ro-

paren), pretoze koncovka -aren sa obycajne
pouziva na oznacenie zavodov podl'a vyrobku,
a nie podl'a spracuvanej suroviny. Napriek tomu
to stoji za uvazenie, pretoze jestvuje vyraz— mliekaren —

, ktory oznacuje zavod na spra-
covanie mlieka ( nazov sa utvoril z nazvu spra-
cuvanej suroviny), ale je to pojem sirs! (pre-
dajha mlieka je tiez mliekaren).

V takomto pripade skratky a skomoleniny
nemozu byt riesenim; su nevkusne a nicim ne-
odovodnene (Koramo, Paramo, Ostramo, Slov-
naft, Petrochema).

Toto je len cast problematiky, ktora vyzaduje
neod'kladne riesenie. V roparskej praxi je dua-
lizmus uz v samotnom pomenovani zakladnej
suroviny — v tazobnom priemysle -nafta-,
v spracovatel'skom -ropa-. Stoji za uvazenie,
ktory z uvedenych pojmov ponechat v povod-
nom vyzname. Spracovatel'ske zlozky pod poj-
mom -nafta- rozumeju skrateny pojem -mo-
torova nafta- ako palivo pre naftove motory.

94

Slovo -ropa- sa preto zda byt prinosom, lebo
v mnohych pripadoch vylucuje omyly. Bolo by
len uzitocne, keby sa toto slovo, prebrane z pri-
buzneho slovanskeho jazyka — pol'stiny, udo-
macnilo a preniklo do tazobneho priemyslu tak,
ako sa vzilo v priemysle spracovatel'skom. Ne-
bolo by potom od veci zaviest miesto uradnych
nazvov -naftove doly-, -naftovy priemysel-
nazvy -ropne doly-, -ropny priemysel- a pod.

Dalej ide o to, aby nazov pine vyjadroval sku-
tocnost. Tak napriklad -petrochemia- v doslov-
nom preklade znamena -chemia mineralov-,
cize podl'a povodu ma sirsi vyznam, uziva sa
vsak v uzsom, prenesenom vyzname a znamena
vyrobu chemikalii z ropy, pripadne zo zemneho
plynu. Nebolo by spravne uvazovat o neja'kom
presnejsom vyraze (chemicke vyuzitie ropy,
ropna chemia a pod.) aj napriek tomu, ze je to

vyraz vel'mi zauzivany ?

Pre cudzi pojem -synerezia- sa v praxi vzili

dva pojmy, a to: -krvacanie oleja- a -vypoco-
vanie oleja-, ani jeden vsak nie je dost vystizny
a bolo by treba najst nieco vhodnejsie.

Tak by sa dal zmenit aj pojem -aditiv- (zu-
sl'achtovacia prisada do mazacich olejov), ktory
okrem toho, ze je cudzi, nevystihuje podstatu,
ucel, ani vlastnpst. Miesto neho by sa mohol
zaviest termin -zusl'achtovadlo- (zusl'achtovad-
lo oleja, benzinu a pod.). Sme toho nazoru, ze

navrhovany pojem je spravnejsi (pretoze —
aditiv = prisada), pritom vsak netvrdime, ze

je to jedine mozne riesenie.

V nasej praxi sa udomacnili slova prebrane
z cestiny, ktore nezodpovedaju poziadavkam
spisovnej slovenciny. Napr. hodne pouzivany
neslovensky nazov -topny olej- bolo by mozne
nahradit vyrazom -vykurovaci olej- alebo -pa-
livovy olej-.

Aj v chemickom inzinierstve, ktore uzko
suvisi s priemyslom spracovania ropy, sa udo-
macnili cudzie vyrazy, ktore by bolo treba na-

hradit slovenskymi. Napriklad slovo -prepazka-
(prebrane z ces. prepazka) sa da nahradit rov-

nocennym, ba lepsim slovenskym slovom -prie-

hradka- (prehradenie toku v kolone a pod.),

cim by sa technolog ickej terminologii neusko-
dilo a opat by sa zadost ucnilo spisovnemu
jazyku.

Ale netreba vulgarizovat poziadavky cistoty

jazyka. Ozyvaju sa casto neopodstatnene hlasy
proti pouzivaniu niektorych slovenskych slov.
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Su vyhrady a j proti takemu slovenskemu slovu,

akym je slovo -mazanie-. Vraj by sa malo na-

hradit spravnejsim -mastenie-. Je zrejme, ze

-mazanie- nie je o nic menej slovenske ako

-mastenie-, md len urcity vyznamovy odtien.

Dal by sa uviest cely rad prlkladov na opodstat-

nenost a spravnost pouzivania oboch. Niet pri-

ciny, pre ktoru by sa nemohol pouzivaf vyraz

-mazanie-. Tymto zasahom (vynechanim slova

mazanie) by sme ochudobnili nasu rec o jeden

spravny a vystizny vyraz.

Na zaver este jedna poznamka. Je len na

skodu, ze sa pouzivaju cudzie vyrazy aj tarn,

kde to vonkoncom nie je potrebne. Vyznieva to

v konecnom dosledku tak, ako by sme podceno-

vali vyjadrovacie moznosti materinskeho jazy-

ka. Preco mame priam zal'ubu v pouzivam vy-

razov: disperzia, kontinuitny, koagulacia, inter-

ferencia, sedimentacia, dekantacia a pod.^ ked

mame naporudzi nase: rozptyl, neprerusova-

ny,. zrazanie, rozklad, usadzovanie, premyvanie

atd'. ?

Domnievame sa, ze ak chceme, aby nasa praca,

nase clanky a prednasky boli co najzrozumitel'-

nejsie, aby sa nase poznatky dostali medzi naj-

sirsiu verejnost, a tym prispievali k rychlemu

napredovaniu vo vystavbe nasej vlasti, musime

sa vyhybat zbytocnym a pritom nezrozumitel'-

nym slovam.

Uvedene poznamky, samozrejme, ani zd'aleka ’

05x1
nezachycuju celu problematiku a su iba skrom-

nym prispevkom do diskusie, ktoru by sme
vd'acne uvi’tali, pretoze len plodnou diskusiou

a v konecnom dosledku zo zaverov, ktore z nej

vyplynu, moze sa odstranif zmatok, ktory za-

tial jestvuje v nazvoslovi.

Ako by sa spravne povedalo po slovensky

(po cesky)?

Pri prevadzke motorov sa v poslednom case konstatujti

rozne charakteristicke hluky, pre ktore nepozname adek-

vatne slovenske (ceske) vyrazy:

1. Samovznietenim casti zmesi vznika tzv. „iskrove klo-

panie“, (po nemecky: Zundfunkenklopfen, po anglicky:

spark knock).

2. Nasledkom. povrchoveho zapalu od castic zvyskov v spa-

l'ovacom priestore vznika nepravidelne klopanie (po

anglicky: wildping).

3. Nasledkom rychleho stupania tlakov pri spal'ovani vzni-

ka tak isto povrchovym z^palom od usad v spal'ovaconi

priestore hlboke nepravidelne „drkatanie“ (po nemecky:

rumpeln, po anglicky: rumble).

4. Hlboky hrmot, tak isto zapricinovany rychlym stdpa-

nim tlaku, ale bez povrchoveho z&palu, sa nazyva po

nemecky: drohnen“. Najcastejsie nastava pri pine otvo-

renej skrtiacej klapke, pri castych otackach a pri vel'-

kom iskrovom predzapale.

ATZ, cts. U1959 L -

Z TECHWICKEJ LITERATURY |

Kym sa vyd^me na prechadzku:
* po novej technickej

literature, bude dobre, ak si urobime poriadok vo svojej

kniznici a prezrieme technickd literaturu poslednych

rokov. Poviete, ze je to snadne, ved' u nfis tak mnoho

speci£lnej literatury nevychadza! Je tu vsak hacik.

Poznatky vo vsetkych odboroch sa prehlbuju a vzni-

kajti diela stdle specialnejsie. Cim viac vsak prenikame

do hlbky, tym castejsie narfizame na problemy z odborov

inych. Pribudajd stycne body. Chcete napr. pouzivat radio-

izoffcopy? Potom si iste prestudujete knizku o radioaktivite

a azda aj kvantovu mechaniku, a potom Vas neminie ani

vyssia matematika. Kam az sa dostane palivar! Nehovoriac

ani o elektrotechnike, elektronike, statistickych metodach,

ktore potrebujete pri najroznejsich prilezitostiach.
r

Dnes uz teda nestaci mat v kniznici iba zvazky s nad-

pismi Paliva, Ropa, Uhlie atd'. Okruh titulov, ktore nas

zaujimaju, sa vel'mi zvacsil. Ako d'aleko, to zavisi od

nasich uloh a od n&sho zamerania, mozno povedat od

akehosi technickeho vkusu kazdeho z nds.

Budete teda azda so mnou suhlasit, ze bude spravne,

ak si povsimneme aj literaturu, ktord nam pomaha, hoci

nie je pisand priamo pre palivara.

Prislusnu technicku literaturu, vydanu u nas za po-

slednych 8 rokov, spomenul som v tretom cisle minuleho

rocnika Paliv. Nespominal som. tarn vsetky knihy, ktore

mdm na mysli teraz, a predsa to nebolo malo knih. Boio

RAU ROC. 1(9), CIS. 2-3 (1959)

ich 111, z toho za poslednych pat rokov, od zriadenia

stdtnych nakladatel'stiev technickej literatury, osemdesiat-

tri. A v tom- boli aj take rozsiahle diela, ako Tabutky

a diagramy z odboru paliv, Plynarenstvo prof. Pernu a prof.

Riedla alebo Helmovo Skusanie ropy a jej produktov.

Dnes sa pozrieme, co k tomu pridal rok 1958. Prezrel

som kniznu produkciu ocami palivdi'a a sdm som bol pre-

kvapeny. Viete, ze by som z nej palivarom odporucal pre-

citat alebo aspon prezriet najmenej 43 knih?

Z rydze palivarskych knih vydanych roku 1958 treba

na prvom mieste uviest rozmernu publikaciu prof. A.

Kozinu a inz. M. Pisu Koksarenstvo (SNTL). Dolezity odbor

chemickeho vyuzitia uhlia dostal touto knihou vyznamny

protajsok 1: trojzvazkovemu Plynarenstvu. Dielo bolo

schvalene ako vysokoskolska -ucebnica a stalo sa zdroven

aj zakladnou priruckou pre technikov v koksovniach a pre

kazdeho, kto sa zaujima o koksarenstvo alebo jeho pro-

dukty, napr. aj o benzol, decht, koksdrensky plyn a pod.

Oba autori napisali roku 1954 Zaklady koksarenstvo, tech-

minimum pre robotnikov a majstrov. Knihu vyznamenali

cenou mesta Ostravy a vysla odvtedy uz v druhom vy-

dani. S rovn.akym umenim a pedagogickym zmyslom spra-

covali teraz autori, skuseni praktici, tuto temu do vse-

tkych podrobnostl.

Dalsie palivarske knihy roku 1958 sa tykajti ropnych

produktov a ich pouzitia. Nove rozsirene vydanie diela

95
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znameho odbornika v otazkach mazania inz. J. Hermacha
Mazanie motorovych vozidiel a pouzivane paliva (SNTL)
je praktickou priruckou pre vsetkych, co sa staraju

o cestne vozidla, a prinasa im mnohe prakticke pokyny
pre zhospodarnenie prevadzky. Obdobou tejto publikacie,

zameranej vsak na pracovnikov v pol'nohospodarstve, je

kniha inz. Nahlovskeho Mazanie pol'nohospodarskych stro-

jov (SZN), zatial' co pracovnikom utvarov materialno-

technickeho zasobovania v automobilovej doprave je

urcena praca Fr. Pavla Hospodarenie pohonnymi hmotami
(DN), ktora vysla po slovensky i po cesky. Kniha hovori

o bezpecnom ukladani pohonnych latok a o ich najlepsom

vyuzivani.

Otdzkami pouzivania asfaltu pre cestne stavby sa za-

obera kniha inz. Jar. Chromca Vady pri stavbe zivicnych

vozoviek (SNTL), urcena projektantom a stavbyvedticim,

majstrom a technikom v tomto odbore. Praktickym otaz-

kam vyuzitia zemneho plynu sa venuje praca Sladka a kol.

Spalovanie zemneho plynu v kotloch (SVTL) a pre tiplnost

treba uviest pracu inz. J. Foltina, Zb. Benesa a M. Ktisa

Kurenie plynovych pect a prieskum plynovych spotrebicov,

hoci t&to knizka, vydand pre kuricov plynovych peci

v priemysle, bola ucelovym nakladom, ktory neprisiel na
knizny trh. Vysla v Kniznici Ceskoslovenskych vedeckych

spolocnosti.

„Pomocnych" knih bolo najmenej 36; uvediem z nich

len niektore.

V odbore z&kladnej chemie to neboli iste len palivfiri,

ktori uvitali, ze konecne sa u nas vydala trocha rozmer-

nejsia ucebnica organickej chemie, ked' vydanie druheho
diela zakladnej publikacie akademika Lukesa sa stale este

nerealizuje. Moderne pisana kniha H. Beyera Organickd

chemia (SNTL), prelozena podl'a piateho nemeckeho vy-

dania, iste dspesne uspokojl beznu potrebu technikov. Tak
isto nemozno v nasom prehl’ade vynechat ani pracu inz.

dr. M. Hudlickeho Chemia organickych zlucentn (NCSAV),

ked'ze teoreticky i prakticky oboznamuje so zluceninami

vyznamnymi aj pre zosl'achtenie ropy.

Niekol'ko knih roku 1958 sa venovalo otazkam che-

mickeho inzinierstva, tovarenskej aparatury, mechanizdcie,

regulacie a automatizacie, dolezitym pre vystavbu ndsho

priemyslu a pre zvysenie efektivnosti jeho prace. V novom
vydani vysiel preklad Kasatkinovej ucebnice Zakladne po~

chody a zariadenia chemickej technologie, pripraveny podl'a

posledneho sovietskeho vydania. Knihami inz. VI. Strejca,

doc. inz. M. Baidu a inz. M. Kramperu Regulacia v prie-

myslovej aplikacii a doc. inz. M. Baidu, inz. VI. Strejca

a inz. M. Kramperu Prvky regulacnych obvodov sa zatial'

uzavrel subor piatich z&kladnych knih, nazvany Automa-
tizdcia a regulacia (SNTL).

Zaujimave poucenie o modernych sposoboch vnutro-

zdvodnej i verejriej dopravy tovaru, aj palivarskeho, pri-

niesla kniha V. Kvapila Patetizacia v doprave a priemysle

(DN).

Niekol'ko publikacii sa zaoberalo otazkami bezpecnosti

a hygieny prace. V Kniznici ochrany a bezpecnosti prace,

vydavanej nakladatel'stvom Prace, vyslo uz 3. vydanie
knihy L. Ciglera, J. Koteka, J. Wagnera Boj proti urazom.
Kniha dr. J. Koteka Predpisy o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci (O) zhrnuje prvy raz vsetky predpisy

tykajuce sa tychto dolezitych problemov. Pre zlepsenie

pracovn^ho prostredia ma nepochybne vyznam publikacia

inz. dr. Ladislav Oppla Vetranie v priemysle (SNTL), ako aj

sbornik Vetranie, cistenie plynov (NCSAV) a inz. B. Spi-

nara Vzduchotechnicke zariadenia (P). V tejto suvislosti

treba uviest aj nov§ vydanie knihy inz. Fr. Hnilicu

Ochrana pred nebezpecnym dotykom (SNTL) a knihu A. I.

Kuznecova Bezpecnost elektrickych zariadeni (P).

Vyslo niekol'ko knih z odboru fyziky, elektrotechniky

a matematiky, ktore by sme si nemali nechat ujst. Devat

zaujimavych knih vyslo z odboru jadernej fyziky, stavby

atomov, radioizotopov atd
1

. Pripomenieme vam z nich

sbornik zo zenevskej konferencie Btiepne materially

(SNTL), vel'mi instruktivnu knihu inz. J. Zborila Materialy

jadernych reaktorov (SNTL), zakladne dielo autorov inz.

L. Drsku, dr. Bohd. Klimesa a prof. inz. dr. J. B. Slavika

Zaklady atomovej fyziky (NCSAV), novo prepracovanS

a doplnene vydanie znamej publikdcie prof. dr. Fr. Behounka

a dr. Joz. Klumpara Radiologicka fyzika (SNTL), novd

vydanie Spolskeho Atomovej fyziky a knihu prof. dr. I. N.

Plaksina Pouzitie radioizotopov na sledovanie flotacneho

a inych upravnickych postupov (SNTL).

Zaujimave je nove vydanie Praktickej fyziky prof. dr.

Zd. Horaka (SNTL), urcenej pracovnikom vo vyskume,

v prevadzkovych laboratoriach a posluchacom vysokych

skol, ako aj popularna Fyzika v praxi G. Nieseho. Prof,

inz. F. Milinovskeho Zakladne elektricke meracie metody

(P) vysli tohto roku uz v stvrtom doplnenom vydani.

Kniha dr. R. Borcherta a dr. W. Jubitza Technika infra-

cerveneho ziarenia obsahuje pre kazdeho zaujimavy vyklad

podstaty infracerveneho ziarenia a poucenie o jeho zdro-

joch a moznostiach vyuzitia.

A nakoniec nasho vyberu z produkcie 1S58 este dve

vel'mi uzitocne knizky: do cestiny prelozene sovietske

dielo K. P. Jakovleva Matematicke spracovanie vysledkov

merania (SNTL) a slovensky napisana vysoksoskolska uceb-

nica prof. dr. Fr. Jurgu Nomografia a ine graficke metody.

Mohli by sme este vel'a hovorit o knihach roku 1958,

ved' technickych knih vsetkych odborov sa celkom vydalo

viac nez 500, a nikdy nevieme, na ktoru z nich sa obr&ti

nasa pozomost pri rieseni urciteho problemu. Nasli ste

vsak iste v tomto vybere niekol'ko knih pre seba. A pri

tych d'alsich, ktore nase nakladatel'stva pripravuju vydat

roku 1959, pohovorime si nabuduce. Ba
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RADIME S POTRE BITELOM
25X1

S. A. J., Svaty Jur: MA TEPLOTA CHLADIACEJ
VODY VPLYV NA MAZANIE
MOTOR A?

Otazka naznacuje hlbsi zaujem o prevadzku motora;
tym skor, ze sa vplyv teploty chiadiacej vody na kvalitu

a spotrebu oleja, na spotrebu paliva i na ceikovy stav

motora obvykle podcenuje.
Mazacia schopnost! oleja klesa, ak je teplota chiadia-

cej vody prilis vysoka alebo prxlis nizka. Za spodnu
hranicu teploty chiadiacej vody sa obvykle pokladu
teplota 60 °C. Nevhodna teplota chiadiacej vody ma
d'alekosiahle dosledky pre mazanie i stav motora. Vyssej
teplote chiadiacej vody zodpoveda aj vyssia teplota

mazacieho. oleja. Pri vyssej teplote klesa viskozita oleja

a olejovy mazaci film, oddel'ujuci truce sa povrchy,

straca trvanlivosf. Moze sa porusit cinnost'ou kruzkov,
a to najma v oblasti hornej uvrati piestov. Tym sa

normalne mazanie zmeni hydrodynamickym olejovym
filmom v mazanie polosuche alebo dokonca suche.

Okrem viskozity ovplyvnuje vyssia teplota oleja aj jeho
.starnutie. Starnutie mazacieho oleja je chemicky proces
podporovany vplyvom vzdusneho kyslika, katalytickym
ucinkom mazanych kovov a prev&dzkovym tlakom. Na-
sledkom spomenuteho chemickeho procesu, ktoreho
podstatnym momentom je okyslicovanie oleja, sa z oleja

vylucuju uhlikate a pryskyricnate zostatky usadzujuce
sa na mechanizme motora. Logickym dosledkom tychto
usadenin je predcasne opotrebovanie piestov, piestnych
kruzkov a stien valcov. Mnohe skusky dokazali, ze

opotrebovanie stien valcov je:

pri teplote chiadiacej vody
80 °C asi 0,01 mm po 10 000 km jazdy

pri teplote chiadiacej vody
70 °C asi 0,02 mm po 10 000 km jazdy

pri teplote chiadiacej vody
60 °C asi 0,05- mm po 10 000 km jazdy

pri teplote chiadiacej vody
55 °C asi 0,07 mm po 10 000 km jazdy

pri teplote chiadiacej vody
50 °C asi 0,17 mm po 10 000 km jazdy

pri teplote chiadiacej vody
40 °C asi 0,33 mm po 10 000 km jazdy

Usadeniny su na zSvadu aj riadnemu sp&leniu paliva

a vytvaraju predpoklady pre predcasnd alebo omes-
kane zapalenie paliva. Nedokonale spalene palivo

sposobuje kondenzaciu tazsich podielov paliva, ktor6

stekaju po stenach valcov do olejovej n&drze a zrieduju

mazaci olej. Tym, prirodzene, podstatne poklesne maza-
cia schopnost oleja, co sa prejavuje rychlym zhorsenim
mechanickeho stavu motora

Dalej si musime uvedomit, ze pri spal'ovani benzinu

a.ebo motorovej nafty vznika aj voda. Pri spr&vnej tep-

lote chiadiacej vody odchSdza vzniknutd voda na sposob

par, spolu s vyfukovymi plynmi. Ak vsak jazdime

s motorom podchladenym, kondenzujd vodn6 pary na

stenach valcov. Vzniknuta voda absorbuje kysl£ splo-

diny zo spal'ovania paliva a okyslicovania mazacieho
oleja a tento kondenzat potom koroduje kovov4 sti-

ciastky motora.

Z uvedeneho vyplyva dolezitost dodrzovania spr^vnej

teploty chiadiacej vody, ak nechceme skracovaf cas

zivotnosti motora a zvacsovat spotrebu mazacieho oleja

a paliva. Zle mazanie, zavinene nespravnou teplotou

chiadiacej vody ma za nasledok stratu vykonu a na-

kladne opravy. Optimalna teplota chiadiacej vody je pre

kazdy. typ motora ina, ale pohybuje sa vseobecne v roz-

medzi 75 -85°C. Mozno len odporucat stdle dodrzovanie

teploty chiadiacej vody motora tak, ako ju vyrobca

motorov po starostlivych skuskach stanovil.

EJK
Benzina, n. p., Bratislava

pryzov£ prepravni
A S KLADOVAC I VAKY

vsech rozmeru do 25 m 3 pro ropu a jine kapalne produkty

vyrabi a dodavd

:

narodni podnik

CESKE ZAVODY GUMARENSKE

nAchod

Vxcshc- wzmtcty, frcizpus&frcM a- U&MtuUui die poiodcu/Uu u doU&dtfi
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SPRAVNA ORGANIZACE

MAZACI TECHNIKY

udrzovam zasad ucel-

nosti a hospodarnosti

v pouziti maziv

ma velmi prfznivy vliv

na provozm naklady

v podnictch naseho

narodniho hospodarstvi

mm

TECHNIKA MAZANI
ZAJISfUJE:

• Uspory na energii; mazani stroju

ovlivnuje mechanicke ztraty ve strojich

a fcim velikost potrebne energje

na prekonam tfeni

• Uspory na udrzbe a opravach stroju

v dusledku opotrebem tremrh

• U^ppry na spotrebe maziv a paliv

9 Bezpecnost provozu, produktivitu prace

a jakost vyrobku

Odbytove zavody. n. p. B E N Z I N A - odbyt pohonhych hmot. dodayaji
ceskosloveriskym spotrebitelum vsechny druhy maziv a ostatnich vyrobkii
* roPV • svou *echnicko-poradenskou sluzbou jsou k dispozici ysem spotfo
bitelum pri reseni otazek vyberu, vhodnosti a aplikace vyrobku x ropy,
zejmena maziv. .

ODBYT POHONNYCH HMOT

NARODNl P O DN IK ...
-

ODBOR TECHNIKY MAZANI A PAIIV
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NAFTA
M1ESII-CZNIK POSWII-CONY NAUCE, TECHNICE ORAZ

ORGANIZACJI W PRZEMYSLE NAFTOWYM
WYDAWNICTWO G6RNICZO-HUTNICZE, KATOWICE

Rok XV grudzien 1959 r. Nr 12

PRzentocujeNye
Ministra Qornicttva i €nergett§hi

inz. Jana (Vlitrggi na urocztfstosci

Juhileuszu 15-lecia Jnstiftutu Naftotvego

Cala Polska — jak dluga i szeroka — od lipca i ruin Polska Ludowa w tak krotkim okresie
1959 r. podsumowuje swoje wielkie osiqgniqcia czasu stala siq krajem kwitnqcym, w wielu
w kazdej dziedzinie naszego zycia. Okres 15 lat dziedzinach wybijajqcym siq na czolo sposrod
dla narodu — dla Panstwa — to maly odcinek innych kajow. Do takich przodujqcych i waz-
historii. Jakze jednak brzemienny w przemiany nych galqzi naszego zycia gospodarczego nalezy
byl on dla naszego Kraju. Z wojennych zgliszcz nasze gornictwo i energetyka. Nafta nie odgry-

Uczestnicy Jubileuszu XV-lecia Instytutu Naftowego. W pierwszym rzedzie widoczni m. i.: Minister Gornictwa
i Energetykx, u\z> J. Mitr^ga, I SeKretarz K*W» PZPR w Krakowie, L.. Motyka, Podsekretarz Stanu w MG i E,
mgr inz. F. Jopek, prof, dr K. Tolwinski, Gen. Dyrektor MGiE, ini, Z. Zborowski, Dyrektor I. N., prof. inz. J. Wojnar
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.

wa jeszcze wyznaczonej jej waznej roli w roz

-

woju gospodarki narodowej . Moze siq ona jed-

nak poszczycic w ostatnim czasie wielkimi osiq

-

gniqciami i nowymi odkryciami, ktore jej wrbzq
wielkq przyszlosc.

Nafta polska byla jednym z pierwszych na-

szych przemyslow, ktore swojq produkcjq za-

sitaly Kraj powstajqcy z gruzow . Juz bowiem
w czerwcu 1944 r. dawala ona ze swoich wschod-

nich rejonow tak nam potrzebne wowczas pa-

liwa plynne. Potencjal ten przemysl naftowy
powaznie zwiqkszyl we wrzesniu 1944 r., kiedy

to dziqki potqznemu uderzeniu Armii Radziec-

kiej sforsowano przelqcz Dukielskq, wyzwala-

jqc potudniowe polacie naszego kraju.

W takich to prawdziwie wojennych warun-

kach tuz pod jrontem powstal .w Krosnie z /con-

cern listopada 1944 r. Instytut Naftowy. Byl to

wowczas pierwszy w odrodzone j Polsce prze

-

myslowy instytut naukowo-badawczy.

Wielkie zadania Instytut mial do spelnienia.

Stan bowiem, w jakim znalazl siq potski prze-

mysl naftowy po zakohczeniu drugiej wojny
swiatowej, mozna okreslic jako kaiastrojamy.

Pola naftowe i gazowe na skutek kilkuletniej

rabunkowej gospodarki wojennej znajdowaly

siq w stanie zupelnego zniszczenia, kopalnie

i zaklady przemyslowe byly ogolocone doszczqt-

nie przez okupanta z maszyn i urzqdzen oraz

z podstawowych materialow technicznych.

Dzialania wojenne rozgrywajqce siq w latach

1944—45 bezposrednio na terenach naftowych

dokonaly reszty zniszczenia, zadajqc smiertelne

ciosy ta/c kopainictwu naftowemu, jak i rafine

-

riom nafty .

Przemiany spoleczno-polityczne, jakie nastq

-

pily na naszych ziemiach wraz z wyzwoleniem
K,raju spod okupacji hitlerowskiej, polozyly kres

panowaniu kapitalu w naszym przemysle.

Upanstwowienie przemyslu zadecydowalo o no -

wych formach rozwojowych przemyslu nafto-

wego .

Wprowadzenie planowej gospodarki zlozami

oraz stworzenie warunkow dla dalszej rozbu

-

dowy tego przemyslu dalo podstawy do reali-

zacji wielkiego planu poszukiwan nowych zloz

naftowych i gazowych. Niemalq rolq w wielkim

dziele odrodzenia przemyslu naftowego odegra-

la postawa polskiego nafciarza, ktory korzysta-

jqc z opiekiWladzy Ludowej potrafil zmobilizo-

wac caly zasob zapalu i energii dla tego dziela.

Bez wqtpienia zasadniczq. rolq odegrala tu tak-

ze braterska pomoc ze strong Zwiqzku Radziec

-

kiego w dostawach sprzqtu, maszyn i urzqdzen,

dziqki czemu kopalnictwo nasze moglo rychlo

podjqc swe normalne prace.

Powolanie do zycia w tych warunkach pla-

cowki naukowo-badawczej, majqcej stanowic

bazq tworczej mysli technicznej bylo gestem,

ktorego znaczenie mozemy ocenic dopiero dzis

z perspektywy 15 lat.

Rozne byly koleje branzowych instytutow

w Polsce. Byl okres ich masowego powstawa-

nia, ich budownictwa, ich intensywnego za-

opatrywania siq w aparaturq — wtedy mlode
Pahstwo Polskie dawalo im wprost nieograni-

czony kredyt zaufania, w nadziei podniesienia
polskiej techniki i nauki stosowanej. Potem na-
stqpil okres zahamowania ich dalszego rozwo-
ju

} a nawet likwidacji niektorych mniej efek-
tywnych jednostek — teraz jestesmy w okre-
sie odpowiedniego— wlasciwego ich ustawiania.

W tym zespole instytutow widzimy Instytut

Naftowy jako jednq z lepiej pracujqcych placo-

wek
,
ktora calkowicie wywiqzala siq z nalozo

-

nych na niq zadah. Trzeba bowiem bezstronnie

stwierdzic , ze w nafcie nie ma dublowania pla-

cowek naukowo-badawczych — brak takich ko-

morek w PAN czy na wyzszych uczelniach.

Instytut Naftowy jest jeden i na nim spoczywa
caly ciqzar prac naukowo-badawczych.

Z referatu Dyrektora Instytutu slyszelismy,

jak duzo tych prac wykonal Instytut na prze-

strzeni 15 lat. Nie bqdq ich powtarzal. Muszq
jednak stwierdzic, ze dokonal on ogromnej
i bardzo owocnej pracy dla podniesienia i roz-

woju naszego przemyslu naftowego, a czqsciowo

nawet i dla polskiego gornictwa . W slad za do-

starczanym gornictwu wqglowemu przenosnym
metanomierzem, Instytut wykonuje obecnie

niezmiernie wazny dla tego gornictwa metano-
mierz rejestrujqcy i sygnalizujqcy , ktory moze
radykalnie polepszyc stan bezpieczehstwa

w gornictwie; zyczq mu w tej pracy osiqgniqcia

jak najszybciej dobrych wynikow.
Wykonanych 350 wiqkszych prac naukowo-

badawczych, z ktorych znakomita wiqkszosc

znalazla praktyczne zastosowanie w przemysle

naftowym, swiadczy o samych sobie.

I jeszcze jeden fakt pragnq tu podkreslic.

Sprawq stabilizacji zalogi Instytutu. Malo jest

takich zakladow pracy w Polsce, zeby na prze-

strzeni 15 lat kierownictwo spoczywalo w jed-

nym i tym samym rqku, zeby byly kierowane
przez te same osoby. Instytut Naftowy nalezy

wlasnie do tych nielicznych. Od chwili jego po-

wstania kieruje nim Prof. Inz. Wojnar Jozef.

Kieruje nim dobrze i Ministerstwo darzy Go
duzym zaufaniem. Oprocz niego pracuje od po-

czqtku istnienia Instytutu jeszcze 5 pracow-

nikow, a wsrod nich Doc. Inz. Waliduda i Dr
Inz. Fleszar. Ci trzej pracownicy majq juz poza

sobq 30 lat pracy zawodowej.

Od roku 1945 do dzis pracuje w Instytucie

12 pracownikow, a ponad 10 lat 42, co stanowi

okolo 65°

I

o stanu zatrudnienia z dnia 1. 1. 1949 r.

Swiadczy to o wlasciwym doborze personelu,

0 przywiqzaniu do Instytutu, o tym, ze w Insty-

tucie nie ma tak szkodliwej fluktuacji kadr

obserwowanej w innych zakladach pracy.

Za ten wielki trud, wytrwalosc i przywiqza-

nie do Instytutu nalezy siq im peine uznanie

1 podziqkowanie

.

Dzis po uplywie 15 lat trzeba z uznaniem
stwierdzic, ze dzialalnosc Instytutu byla ze

wszech miar potrzebna, owocna i pozyteczna

dla rozwoju przemyslu naftowego, ze mimo
pewnych trudnosci i ciqzkich warunkow star-

Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/18 : CIA-RDP80T00246A053000350001-4



Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/18 : CIA-RDP80T00246A053000350001-4

Nr 12 NAFTA 325

tu — Instytut zdolal szybko wlqczyc siq w ogol-
ny rytm pracy tego przemyslu i swoimi wyni-
kami przyczynil siq powaznie do formowania
postqpu technicznego nie tylko iv przemysle
naftowym, ale rowniez w gornictwie. Instytut
dobrze zasluzyl siq w wielkim dziele rozbudowy
tego przemyslu .

Skladam calemu zespolowi pracowniczemu
Instytutu z Dyrektorem Prof. Wojnarem na
czele — serdeczne podziqkowania za ofiarnq
pelnq poswiqcenia; dotychczasowq pracq

, oraz
zyczq im wielu dalszych chlubnych osiqgniqc
w zmudnej i trudnej pracy id niezmiernie waz-
nej galqzi naszej gospodarki narodowej.

Jubileusz XV-lecia Instytutu Naftowego
(Artykul sprawozdawczy)

Polska Ludowa obchodzila w 1959 roku
15-lecie swego istnienia. Jubileusz ten, odzwier-
ciedlaj^cy gl^bokie tresci zarowno pod wzgl$-
dem przemian polityczno-ustrojowych jak i w
dziedzinie gruntowych przeobrazen spoleczno-
-gospodarczych, stanowil generalne podsumo-
wanie olbrzymiego dorobku naszego panstwa,
bezprzykladnego wysilku calego narodu i spo-
leczenstwa. Osiqgniqte w ci^gu tych pi^tnastu
lat imponuj^ce wskazniki wzrostu produkcyj-
nego i ogolnej aktywnosci gospodarczej po-
twierdzaj^ w calej rozci^glosci slusznosc glow-
nego i zasadniczego kierunku, ktory okreslal

dotychczasowy rozwoj naszej ekonomiki i ktory
wytycza przed ni^ konstruktywne perspektywy
na najblizszq i dalsz^ przyszlosc.

Z wazkiego faktu o historycznym znaczeniu,
ze w naszym panstwie powojennym opieraj^-
cym siq na zasadach socjalistycznych, uksztal-
towaly siq nowe stosunki produkcji i rozwin^ly
na niespotykang. dotgd skalg sily wytworcze,
bierze swe zrodlo realne zapotrzebowanie na
instytuty naukowo-badawcze, wyplywa zagad-
nienie osgdzenia ich dzialalnosci na plaszczyz-

nie wszystkich nowoczesnych probierzy nauki
i techniki, wynika kapitalny problem jak naj-
scislejszgo zwigzania tych instytutow z bezpo-
srednig produkcyjng twoczoscig przemyslu.
Wsrod plejady instytutow, ktorych organizo-

wanie post^powalo w slad za rozrastajgcg si$

i przybierajgcg na sile industrializacjg calego

kraju, jako pierwszy zalozony zostal Instytut
Naftowy. DzialO si$ . to rowno 15 lat temu
w okresie, kiedy na wielkim froncie od Balka-
now po Baltyk szalaly plomienie przesilajgcej

siq II wojny swiatowej, kiedy na wyzwolonym
przez Arrni^ Radzieckg niewielkim skrawku
ziemi polskiej odnalazlo siq i co rychlej uorga-
nizowalo grono polskich inzynierow i techni-

kow naftowych, ktorzy od razu z wielkim za-

palem i energig przystgpili do pracy, do kla-

dzenia podwalin pod trwaly i coraz to inten-

sywniejszy rozwoj polskiej mysli badawczej,
polskiej inwencji naukowej i wysilku organiza-

torskiego w przemysle naftowym. I oto teraz

w dniu 30 listopada 1959 r. — po pi^tnastu la-

tach, brzemiennych w jakze bogate doswiadcze-
nia, wyniki i osiggni^cia, w ramach II Konferen-
cji Naukowej instytutow naftowych Polski,

Czechoslowacji i W^gier zwolana zostaje nie-

codzienna uroczystosc: Jubileusz 15^-lecia Insty-

tutu Naftowego,

Przed frontonem siedziby IN, okazalym gma-
chem przy ul. Lubicz w Krakowie, polyskujg
oficjalng galg flagi szesciu panstw — uczestni-
kow Konferencji. Wewngtrz panuje ozywiony
ruch, powodowany natlokiem coraz to liczniej

przybywajgcych delegatow i zaproszonych go-
sci. Zewsz^d uderza podniosly nastroj. Na wy-
zwalanie si$ tej jakiejs szczegolnej amtosfery
wplywaj^ nie tylko odswi^tne sylwetki uczest-
nikow Konferencji i gosci Jubileuszu, ale prze-
de wszystkim ogolna sceneria Instytutu, w kto-
rej nie brak wielu interesuj^cych elementow
w rodzaju tu i owdzie rozwieszonych draperii,

plansz, diagramow, wykresow, wielu estetycz-
nych znakow informacyjnych i calej masy eks-
ponatow, rozmieszczonych w calym gmachu
z okazji specjalnie zorganizowanej wystawy.
W sali na parterze, przystrojonej w efektowne
emblematy, calkowicie zradiofonizowanej i po
prostu rnieni^cej si$ wszystkimi barwami ze-

wnQtr2mej elegancji — odbywa siq wlasnie uro-
czyste otwarcie II Konferencji Naukowej insty-

tutow naftowych Polski, Czechoslowacji i Wq-
gier, z udzialem przedstawicieli ZSRR, NRD
i Francji.

Ale oto dobiega juz konca programowy refe-

rat przewodnicz^cego Rady Naukowej IN, prof,

dr Tolwihskiego i gospodarz polqczonych uro-
czystosci, dyrektor Instytutu Naftowego, prof,

inz. Jozef Wojnar zapowiada cz^sc drug^: Jubi-
leusz XV-lecia Instytutu Naftowego. Ma si^ ro-

zumiec, jeszcze przed ogloszeniem Konferencji
za Otwart^ prof. Wojnar dokonal ceremonial-
nego powitania wszystkich delegatow zagra-

nicznych i zaiproszonych gosci oraz wszystkich
osobistosci rz^dowych, partyjnych i resorto-

wych, w ktorych. liczbie znalezli si^ m. i.: Mi-
nister Gornictwa i Energetyki, inz. J. Mitr^ga,

I Sekretarz Komitetu Wojewodzkiego PZPR
w Krakowie, L. Motyka w towarzystwie Kie-

rownika Wydzialu Ekonom. KW PZPR, mgr
W. Kielara i I Sekr. Korn. Dzieln. „Grzeg6rzki”,

J. Pajestki, Przew. Panstw. Rady Gornictwa,
prof, dr inz. B. Krupinski, wiceminister Gor-
nictwa i Energetyki, mgr inz. F. Jopek, Gene-
rainy Dyrektor MGiE, inz. Z Zborowski, Prezes
Centr. Urz^du Geologii, mgr inz. M. Mrozowski,
Dyrektor Dep. Geologii i Nafty MGiE, mgr inz.

J. Borowski, Dyrektor Zjednoczenia Przemyslu
Naftowego, mgr inz. A. Cwierz, Dyrektor PP
„Kopalnictwo Naftowe”, doc. inz, H. Gorka,

Dyrektor PP „Poszukiwania Naftowe”, mgr
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iinz. M. Krygowski oraz przew. Zarzqdu Okr^gu

Zw. Zaw. Gornikow, W. Rejdych. Szczegolnie

serdecznie powital wspolpracuj^cych z Instytu-

tem pracownikow nauki, a wsrod nich prof. M.
Boreckiego, prof. J. Cz^stk^, prof, dr A. Gawla,

doc. W. Kobylinskiego, prof, dr L. Jurkiewicza,

prof. Z. Wilka, prof, dr St. Pawlikowskiegd,

prof, dr E. Riihle, prof, dr H. Swidzinskiego,

prof, dr St. Knothe i doc. dr A. Luchter.

Z kolei rozpoczyna si$ wlasciwa uroczystosc

jubileuszowa. Otwiera 33 referat okolicznoscio-

wy Dyr. J. Wojnara *. Referat ten, omawiaj^c

drogQ trozwojow^ Instytutu, trudne a zlozone pro-

cesy zwi^zane z jego rozbudow^ i wszechstron-

nym uintensywnieniem, z problematyk^ jego

skomplikowanej dzialalnosci naukowo-badaw-
czej, wywiera duze wrazenie na obecnych, sta-

nowi bowiem prawdziw^ lekcj^ pogl^dow^ na

temat ewolucji organizacyjnej i empirycznie

sprawdzalnych osi^gni^c naukowo-technicz-

nych jednej z przoduj^cych placowek mysli

tworczej w naszym panstwie.

Wszelako najistotniejsze i posiadaj^ce naj-

bardziej zasadniczy ci^zar gatunkowy sformulo-

wania referatu dotycz^ kwestii jak najpelniej-

szej oplacalnosci ekonomiczno-finansowej In-

stytutu. Wynika z nich bowiem, ze obliczone

w przyblizeniu roczne efekty ekonomiczne, kto-

re powstaj^ w wyniku realizacji roznokierun-

kowych prac naukowych Instytutu, wynosz^

ponad 20 milionow zlotych. Oznacza to, ze wy-
dolnosc koncepcyjna instytutu rozpatrywana

w wymiernych kategoriach finansowych nie-

wspolmiernie przekracza srodki budzetowe,

przyznawane mu na cele biez^cej dzialalnosci

i pokrycie kosztow administracyjnych.

Po przemowieniu Dyr. J. Wojnara zabral

glos, gor^co oklaskiwany przez cale audyto-

rium, Kierownik Resortu Gornictwa i Energe-

tyki w Rz^dzie PRL, Minister, Inz. Jan Mi-

tr^ga. Wsrod wielu wazkich stwierdzen jego

wystqpienia sporo sympatii zaskarbily sobie

i najwi^cej uwagi przykuly te zwroty i wyra-

zenia, ktore poswi^cil byl roli i znaczeniu prze-

myslu naftowego, a specjalnie Instytutowi Naf-

towemu.**
Minister Mitr^ga oswiadczyl m. i., ze jakkol-

wiek przemysl naftowy zachowywal dotychczas

pewien dystans w stosunku do innych gal<?zi

naszej gospodarki, ostatnio jednak moze po-

szczycic si$ wieloma efektywnymi sukcesami

gospodarczymi. Niemal^ rol^ w zrekonstruowa-

niu krajowego przemyslu naftowego i jego dal-

szej rozbudowie odegrala postawa polskiego

nafciarza oraz w pierwszym okresie rozwoju

naszej panstwowosci —- wydatna pomoc tech-

niczna ZSRR.
Kresl^c historic powstawania instytutow na-

ukowo-badawczych w Polsce Ludowej, przy

jednoczesnym wskazaniu na ich nielatw^ pro-

* Zasadnicze mysli i tezy referatu prof. Wojnara

zawiera takze jego artykul wstQpny, zamieszczony

w jubileuszowym Numerze „Nafty“ 11/59.

** Petnym tekstem przemowienia Min. J. MitrQgi

otwieramy lamy niniejszego Numeru „Nafty“.

blematyk^ wewn^trzn^, mowca daje wyraz
swemu wysokiemu uznaniu dla. dotychczasowej
pracy i dzialalnosci Instytutu Naftowego, wy-
stawiaj^c mu ocen^ jednej z najlepiej pracuj^-

cych instytucji tego typu w calym kraju. Insty-

tut Naftowy — zdaniem wlodarza resortu gor-

nictwa — dokonal ogromnej i owocnej pracy
dla podniesienia rodzimego przemyslu naftowe-
go, a nawet w^glowego. Instytut Naftowy ma
ustabilizowan^ kadr$, czego dowodzi fakt, ze

wi^kszosc pracownikow tej placowki dierzy

swoj zawodowy ster od 10 lub wi^cej lat.

Swiadczy to o wlasciwym doborze kadry i jej

prawdziwym przywiqzaniu do IN.

Minister zwrocil si^ rowniez ze specjalnym
uznaniem i szczegolnym wyroznieniem pod ad-

resem Dyrektora Instytutu, prof. inz. Jozefa

Wojnara, podkreslaj^c jego znakomite walory

jako wytrawnego orgnizatora i dlugoletniego

doswiadczonego kierownika placowki oraz wy-
sokie kwalifikacje jako wybitnego znawcy fa-

chowych zagadnien przemyslu naftowego. Po-

wiedzial o nim takze, ze jest darzony w resor-

cie duzyrn zaufaniem, co sala przyj^la jako

wyraz jednoczesnego uznania dla calego uta-

lentowanego i praoowitego zespolu Instytutu

Naftowego. Konkluduj^c swe wywody Minister

skonstatowal, ze dzialalnosc Instytutu Nafto-

wego byla ze wszech miar potrzebna dla pod-

niesienia poziomu calego przemyslu naftowego

i ze Instytut dobrze zasluzyl siQ interesom po-

myslnego rozwoju integralnej gospodarki naro-

dowej. W zakonczeniu gratulowal calemu ze-

spolowi pracownikow IN odniesionych sukce-

sow zawodowych, zycz^c mu rownoczesnie dal-

szych pozytywnych rezultatow na tym polu

oraz pomyslnosci i szcz^scia osobistego.

Po skonczonym przemowieniu Ministra na-

st^puje podniosly moment wr^czenia odznaczen

panstwowych, nadanych niektorym pwacowni-

kom IN z okazji Jubileuszu. Aktu dekoracji do-

konuje sam Minister MitrQga. W jednym rzq--

dzie ustawiaj^ si^ teraz wszyscy odznaczeni. Na
piersi Dyrektora, prof. inz. J. Wojnara zawie-

szony zostaje Krzyz Oficerski Orderu Odrodze-

nia Polski, w klapie marynarki Zast^pcy Dy-
rektora, doc. mgr F. Mitury blyszczy Kawaler-
ski Krzyz Odrodzenia Polski, inz. S. Robak, mgr
J. Gumulczynski i W. D^bski otrzymuj^ Zlote

Krzyze Zaslugi, pozostalych dekoruje Minister

Srebrnymi Krzyzami Zaslugi (widzimy wsrod
nich dlugoletnich i zasluzonych pracownikow
Instytutu: K. Oczkowsk^, mgr E. Moskalown^,

mgr W. Pawlowskiego oraz wielu innych).

Zarowno moment dekoracji, jak i poprzedza-

j^ce go epizody Jubileuszu „ostrzeliwane” s^

fleszami licznych a zr^cznie ustawiaj^cych si^

fotografow. Daje si^ takze slyszec bezustanny

a wielce dyskretny i charakterystyczny szelest

kamery filmowej i telewizyjnej.

Skoro tylko ostatni audytor — kawaler Krzy-

za Zaslugi ust^puje sprzed stolu prezydialnego,

Dyr. Woj-nar obwieszcza przemowienia powi-

talne delegatow zagranicznych oraz reprezen-
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tantow wielu instytucji krajowych. Przema-
wiaj^ wiqc po kolei: z ramienia delegacji ZSRR,
prof, dr M. F. Dwali, delegacji CSR — dr M.
Hemala, delegacji W^gierskiej Republiki Ludo-
wej — dr G. Kertai, delegacji NRD — dr R.
Meinhold. Ponadto przemawial przedstawiciel
Instytutu Geologicznego, prof, dr E. Riihle tu-
dziez reprezentant Zwi^zku Zawodowego Gor-
nikow, W. Rejdych. Nie stalo juz, niestety, cza-
su na odczytanie wielu depesz gratulacyjnych
z kraju i zagranicy.
Wspolny motyw tych wszystkich adresow

i wyst^pien powitalnych, sprowadzal siq do pod-
kreslenia donioslosci zadan i celow, jakie wy-
pelnia w polskiej gospodarce ropnej i gazowej
Instytut Naftowy i do zlozenia mu wyrazow
uznania z racji odniesionych na tym polu nie-
poslednich sukcesow.
W zakonczeniu tej najoficjalniejszej cz^sci

Jubileuszu nast^puje wr^czenie dyplomow uzna-
nia i nagrod pieni^znych niektdrym pracowni-
kom IN, ktorzy legitymujq siq najdluzszym sta-
zem pracy a nadto pozytywnymi wynikami
w dzialalnosci zawodowej i spolecznej. Moment
szczegolnego uhonorowania towarzyszy zako-
munikowanej przez Dyr. Wojnara wiadomosci,
ze dyplomy uznania nadano rowniez pierwszym
i dlugoletnim pracownikom Instytutu, a wsrod
nich: prof. inz. M. Boreckiemu, doc. inz. H. Gor-
ce, prof, dr S. Suknarowskiemu, doc. .inz. A.
Walidudzie, dr inz. B. Fleszarowi oraz Marii
Walidudowej.
Z kolei osobistosci urz^dowe dokonuj^ hono-

rowej wizytacji okolicznosciowej wystawy, zor-
ganizowanej przez Instytut z okazji II Konfe-
rencji Naukowej i Jubileuszu XV-lecia. Wszq-
dzie w obiegu pozostaje jubileuszowy Numer
czasopisma „Nafta”, rozchwytywany ze wzgl$-
du na zamieszczone w nim artykuly o tematy-
ce, ktora scisle koresponduje z charakterem
tych dwu powaznych i znamiennych wydarzen.

Prawie jednoczesnie przed frontonem gmachu
zbieraj^ siq wszyscy uczestnicy pol^czonych
uroczystosci, pozuj^c do kolejnych aktow „foto-
graficznego uwiecznienia” Nast^pnie dokonujq
ceremonialnego wpisu do wylozonej na ekspono-
wanym miejscu ksi^gi pamiqtkowej.
Zwolna atmosfera uroczystej oficjalnosci

przygasa, a w jej.miejsce wkracza klimat ka-
meralnosci i towarzyskiej intymnosci. Znajdu-
je to dobitny wyraz podczas tradycyjnej lampki
wina, ktora powoli ale skutecznie eliminuje j$-
zyk namaszczonej sztywnosci, zast^puj^c go
przyjazna i bezposredni^ wymian^ zdari, sprzy-
jajqc zawiqzywaniu siq blizszych kontaktow
i wytwarzaniu nastroju kordialnej uprzejmosci.
Jedynym ,,urzQdowym” w czasie lampki wina,
choc nie pozbawionym ogolnego cieplego kolo-
rytu wystapieniem, byl toast wzniesiony przez
Gen. Dyrektora MGiE, inz. Z. Zborowskiego,
aby polski przemysl naftowy zrealizowal co ry-
chlej sw£[ calkowicie osiagaln^ produkcj^, sza-
cowan^ na milion ton ropy w skali jednego roku.

Uczestnicy Jubileuszu, rozladowani juz osta-
tecznie atmosfer^ lampki wina, przeprowadzaj^
teraz szereg kuluarowych debat i postronnych
dyskusji, a zagraniczni goscie w towarzystwie
oficjalnych przedstawicieli wladz i nauki udaj$
si^ d6 ,,Hotelu Francuskiego” na specjalny
obiad, wydany przez Ministra Mitr^gQ.
Dopelnieniem Jubileuszu staje si$ spotkanie

towarzyskie w Kawiarni „Warszawianka’\
tutaj obecni wszyscy zaproszeni goscie i delegaci
zagraniczni, a ponadto cala plejada przedstawi-
cieli roznych przedsi^biorstw i branz naftowych,
ktorzy sluchajac przyjemnej muzyki, oglqdajqc
w7stepy artystyczne, tanczqc, gawedz^c i dywa-
guj^c — w niewymuszonym a milym nastroju
zblizaj^ si^ do finalu Wielkiej Jubileuszowej
Uroczystosci.

Zbigniew Rybak

II Konferencja Naukowa instytutow naftowych
Polski, W^gier i Czechosfowacji

W dniach od 30. XI. do 5. XII. 1959 r. odbyla
siq w Instytucie Naftowym w Krakowie II Kon-
ferencja Naukowa Instytutow naftowych Polski,
Czechoslowacji i W^gier. W konferencji wzi^li
rowniez udzjal przedstawiciele instytutow
ZSRR, NRD i Francji.

W dniu 30. XI. od o godz. 8-ej rano w sekre-
tariacie technicznym konferencji rejestrowano
gosci krajowych i zagranicznych oraz wydawano
materialy konferencyjne, zawieraj^ce mi^dzy
innymi referaty, ktore mialy bye przedmiotem
obrad.

O godz. 10-ej w sali wykladowej Instytutu dy-
rektor Instytutu Naftowego prof. inz. Jozef Woj-
nar dokonal uroezystego otwarcia konferencji.
W prezydium zaj^li miejsca: Minister G. i E.
inz. Mitr^ga J., Sekretarz KW PZPR tow. Mo-

tyka J., Pods. Stanu M. G. i E. mgr inz. Jopek
Fr., Gen. Dyr. M. G. i E. inz. Zborowski Z., Dyr.
Dep. Geol. i Nafty M. G. i E. mgr inz. Borowski
J., dyr. Z. P. N. mgr inz. Cwierz A., kierownicy*
zagranicznych delegacji a to: czeskiej dr Hemala
M., WQgierskiej dr Kertai G., NRD dr Mein-
hold R., ZSRR prof, dr Dwali M. oraz przedsta-
wiciel Franc. Instytutu Naftowego inz. Bien-
ner Fr.

Z kolei. nestor geologii polskiej, prof. Dr K.
Tolwinski, zainaugurowal obrady referatem na
temat nowych kierunkow poszukiwawczych
w przemysle naftowym. W referacie swym
zwrocil szczegoln^ uwag^ na pewne rejony po-
szukiwawcze, rokuj^ce wedlug niego, nadzieje
na powazne odkrycie przemyslowe zasobow ro-

py naftowej.
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W sklad prezydium koneferencji weszli: z Cze-

choslowacji inz. Gottwald i inz. Michalicek M;
z NRD dr Meinhold R., z Polski mgr Chajee WL,
doc. dr Glogoczowski J. J., (sekretarz) doc. mgr
Mitura F., doc. inz. Ostaszewski J. oraz prof,

inz. Wojnar (przewodnicz^cy) z W^gier dr Graf.

L. i dr Kertai G., z ZSRR prof. Dwali M. F.

W dniach od 1-3 grudnia 1959 r. odbywaly sig

obrady w 2 sekcjach: w Sekcji A, obejmuj^cej

referaty z zakresu geochemii i mikrobiologii naf-

towej oraz w Sekcji B — C, skupiaj^cej tematy

dotycz^ce chemii w wiertnictwie i eksploatacji

ropy.

W obradach uczestniczylo 5 przedstawicieli

CSR, 1 z Francji, 10 z NRD, 10 z WRL, 3

z ZSRR, 91 osob'z Polski (PAN, Uniw. Jagiel-

lonski, Uniw. Warszawski, M. G. i E., C. U. G.,

Instytut Geologiczny, Akademia Gorniczo-Hut-

nicza, Obsluga Techniczna Uzdrowisk, Politech-

nika SlE*ska, Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Zjed.

Przem. Naft. P. P. Poszukiwania Naftowe, In-

stytut Naftowy).
W Sekcji A wygloszono ogolem 23 referaty:

CSR — 3; Polska — 8; WQgry — 7; ZSRR — 3;

Francja — 1; NRD — 1; w tym z zakresu geo-

chemii 21 oraz 2 z zakresu mikrobiologii nafto-

wej.

W Sekcji B — C wygloszono 16 referatow (7

z CSR, 5 z Polski oraz 4 z W^gier), w ktorych

omowiono zagadnienia dotycz^ce chemii kopal-

nianej.

W dniu 3. XII. zakonczono obrady i na ple-

narnym posiedzeniu przedstawiono rezolucj^
uchwalon^

.
przez Prezydium. Prof. Wojnar

w serdecznych slowach pozegnal uczestnikow
konferencji i gosciom zagranicznym wr^czyl
drobne upominki w formie wydawnictw o Kra-
kowie i Polsce w obcych j^zykach. Ustalono, ze
nast^pna konferencja odb^dzie si$ w Budapesz-
cie w maju 1962 r.

W dniach 4,5 i 6 grudnia uczestnicy konferen-
cji wzi^li udzial w wycieczkach:
Dnia 4. — zwiedzono kopalnie naftowe i gazo-

we w rejonie D^browy Tarnowskiej i Mielca
zas dnia 5. XII. — odbyla sig wycieczka krajo-
znawcza przez Roznow i .Krynic^ do Gorlic,

gdzie goscie uczestniczyli w uroczystosciach
,,Dnia Gornika”.

6. XII. jedni goscie zagraniczni zwiedzili Mu-
zeum w Oswi^cimiu, drudzy Now^ Hut^ a trze-

cia grupa udala si$ do Zakopanego.
Grupy czeskie, WQgierskie, radzieckie i nie-

mieckie zapoznaly sig rowniez z pracami i wy-
posazeniem Zakladow IN, Laboratorium PP Po-
szukiwania Naftowe oraz odwiedzily Katedr^
Wiertnictwa przy AGH.
W okresie nablizszych tygodni sekretariat

Konefrencji opracuje materialy pokonferencyj-
ne, ktore zostan^ przeslane zainteresowanym
placowkom w Polsce i za giranic^.

Mgr Elzbieta Moskal

Obchody Swieta Gorniczego w przemysle naftowym

Nawi^zuj^c do wieloletniej i silnie ugruntowanej pod
wzgl^dem swego spolecznego oddzwi^ku tradycji, pol-

ski przemysl naftowy razem z wszystkimi gornikami

calego kraju, takze i w tym roku obchodzil swe do-

roczne swi^to — Dzien Gornika. Zorganizowana z tej

okazji centralna akademia odbyla si$ w dniu 5. XII.

1959 r. w Gorlicach. Oprocz przybylych na te akademia
delegacji wszystkich przedsi^biorstw

^

i zakladow
przemyslu naftowego, wzi^li w niej rowniez udzial:

Minister Gornictwa i Energetyki, inz. J. Mitr^ga,

Z-ca czlonka KCPZPK, E. Szewczak, Sekretarz KW
PZPR w Rzeszowie, R. Pisarski, Przew. Zarz^du Glow-
nego Zw. Zaw. Gornikow, M. Specjal oraz Poslowie na

Sejm, E. Jerzyk i S. Wajs.
Ponadto na akademii byli obecni czlonkowie dele-

gacji zagranicznych, bawi^cy w Polsce z okazji

II Konferencji Naukowej instytutow naftowych Pol-

ski, Czechoslowacji i WQgier wraz z towarzyszgcym
tej licznej ekipie i sprawuj^cym honory gospodarza

Konferencji, dyrektorem Instytutu Naftowego, prof,

inz. J. Wojnarem.
Zasadnicze przemowienie wyglosil Minister Gomi-

ctwa, inz. J. Mitr^ga. Wskazal on m.i. na fakt, „ze

przemysl naftowy osiggngl w biezgcym roku nowe po-

wazne sukcesy. Odkryto w tym roku nowe zloza gazu

ziemnego na terenie Przemysla, Jaroslawia i Przewor-

ska, poszerzono znacznie pole roponosne pod Mielcem
oraz prawie dwukrotnie w stosunku do lat ubiegtych

zwiekszono post^p wiercen poszukiwawczych, geolo-

gicznych i eksploatacyjnych. 24 nowo odwiercone

otwory eksploatacyjne mog$ dac w tej chwili o 40%
wiQcej gazu, niz wynosi aktualny pobor ze starych

zl6z“.

Minister podkreslil rowniez ogromne znaczenie ufor-

mowania zaplecza surowcowego dla przemyslu che-

micznego, co pozostaje w scislym zwi^zku z odkryciem

nowych zloz gazu ziemnego, z kolei zwrocil baczn^
uwagQ na ci^zar gatunkowy prac geofizycznych za-

rowno w odniesieniu do ostatnio uzyskanych wyni-
kow, jak i planowanych poszukiwan w najblizszej

przyszlosci, nastepnie wyrazil sie z uznaniem o po-
swi^ceniu i ofiarnosci wszystkich naftowcow, a zwla-
szcza wiertaczy i geologow, na koniec zas polozyl

glowny akcent na problemie had wyraz istotnych a nie

cierpi^cych zwloki zadan produkcyjnych i ekonomicz-
no-organizacyjnych. Zadania te, polegajgce na jak naj-

efektywniejszym zwiekszeniu wydobycia ropy nafto-

wej i gazu ziemnego, przy ktorych realizacji wydatnej
pomocy udziela Instytut Naftowy — b^dg wymagaly
dalszej intensywnej kontynuacji poszukiwan za ropa
i gazem w Karpatach, na ich Przedgorzu oraz na Nizu
Polskim.
W zakonczeniu swego wystgpienia Minister dal wy-

raz powszechnej w calym kraju tendencji, ktora ocze-

kuje od przemyslu naftowego szybkiego zaanonsowa-
nia wielkich zloz ropy i nieprzebranych pokladow
gazu.
Z kolei przemawial M. S p e c j a 1; po nim R. P i-

sarski, a w imieniu gosci zagranicznych pracownik
Instytutu Naftowego w Moskwie, doc. G r i g o r i j

Mogilewski.
Calosci dopelnilo uroczyste wr^czenie odznaczen

panstwowych, nadanych niektorym zasluzonym pra-

cownikom przemyslu naftowego z okazji Dnia Gor-

nika. DokonujEjcy aktu dekoraeji Minister Mitr^ga

odznaczyl m. i. inz. Adama Kotlowskiego z PP ,,Wier-

cenia Poszukiwawcze“ w Krakowie Krzyzem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z tytulu 40-letniej

chwalebnej pracy w przemysle naftowym dyplomy
uznania nadano inz. inz. Krygowskiemu i Bartuchowi.

Na cz^sc artystyczn^ zlozyly siQ wyst^py zespolow

amatorskich roznych srodowisk naftowych oraz przy-
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j?tego z wielkim aplauzem zespolu tanecznego z Gli-
nika Zaborowskiego.

o

Okolicznosc, ze odkrycia nowych zloz ropy naftowej
dokonano rowniez na Przedgorzu Karpat, dala asumpt
do zorganizowania w Mielcu pierwszej w. tradycjach
przemysiu naftowego akademii z okazji Dnia Gornika.
Wzi?lo w niej udzial szereg pracownikow przedsi?-
biorstw terenowych, a ze strony oficjalnej: Kierowndk
Wydz. Ekonom. KW PZPR, Ob. Rak, Dyrektor Zjedno-
czenia Przemysiu Naftowego, mgr inz. A. Cwierz, Se-
kretarz KP PZPR w Mielcu, Ob. Cygan tudziez Dy-
rektor PP „Kopalnictwo Naftowe“, doc. Inz. H. Gorka.
Referat okolicznosciowy wygtosil Dyrektor Jasiel-

skiego Przedsi^biorstwa Wiercen Poszukiwawczych,
inz. Frydrych, ktory jednoczesnie pelnil funkcj? go-
spodarza akademii. W referacie omowiony zostal calo-
ksztalt poczynan produkcyjnych Jasielskiego Przedsi?-
biorstwa Geologiczno-Poszukiwawczego, ktore pozwo-
lily na oddanie do eksploatacji kilkudziesi^ciu szybow
z rop$ i gazem. Na specjaln^ uwag§ zasluguje fakt, ze
odwiercone w rejonie Mielca wcale liczne otwory, dajg
juz powazna produkcj?.
Przemawiaj^cy nast^pnie Dyrektor Cwierz, zlozyl

imieniem Ministerstwa Gornictwa i Energetyki ser-
deczne gratulacje calej zalodze Jasielskiego Przedsi?-

biorstwa oraz tym wszystkim .nafciarzom, ktorzy przy-
czynili si? do osiagni^cia tak cennego sukcesu eksploa-
tacyjnego na obszarze Przedgorza. Z kolei imieniem
miejscowych wladz i spoteczenstwa przemawial Se-
kretarz KP PZPR w Mielcu, Ob. Cygan. W ramach
akademii dokonano takze uroczystego wreczenia od-
znaczen panstwowych.

o

Akademie z okazji dorocznego Swi$ta Gornika od-
byly siQ ponadto we wszystkich wi^kszych przedsie-
biorstwach i zakladach przemysiu naftowego (m. i.

w Krakowie, Jasle i Ustrzykach). -Ich wspolnq cecha
byly wystapienia przedstawicieli wladz panstwowych
i resortowych, z ktorych przebijalo wielkie uznanie
dla dotychczasowvch osiagni^c przemysiu naftowego
oraz niezlomne przeswiadczenie, ze przemysl ten po-
trafi zrealizowac swoj najwazniejszy cel i najpilniejsze
zadanie, tj. odkryc przewidywana juz od dawna —
wielka polska rop?.
Wsz^dzie gdziekolwiek odbywaly sie akademie, do-

konywano rowniez aktu wr^czenia odznaczen pan-
stwowych za szczegolnie wydajna prac? i owocna
dzialalnosc w przemysle nafotwym *.

Zbigniew Rybak
* Pelna litstQ osob, ktbrym przyznano odznaczenia panstwo-

we z okazji. Dnia G6rnika, zamieszczamy w »Kronice« nin.
Numeru.

Prof, mgr inz. fan Czqstka
Akademla Gornlczo-Hutnlcza

Rozwoj wyzszego szkolnictwa naftowego w Polsce

Akademia Gorniczo-Hutnicza obchodzila w grudniu 1959 r. 40-lecie swego istnienia

Z tej okazji zamieszczamy ponizej artykul Kierownika Katedry Wiertnictwa NaftowegoAGH, prof. mgr inz . Jana Czqstku
Jednoczesnie w zwiqzku z 15-leciem przemysiu naftowego w Polsce Ludowej, ktbremu poswiqcilismy lamy numeru wrzes-

niowego, publikujemy artykul doc . inz Adama Walidudy, omawiajqcy problematyke adekwatnq do artykulu prof. Czqstku

.

Redakcja

Starania o utworzenie polskiej wyzszej uczelni gomiczej
w b. Galicji podejmowane byly przez Wydzial Krajowy
0 Sejm galicyjski juz w szescdziesiqtych latach ubieglego
stulecia. Starania te S3. dowodem, ze spoleczenstwo polskie
w owczesnej Galicji docenialo nalezycie potrzeby utworzenia
takich uczelni w celu podniesienia gospodarczego kraju,
ktory wowczas otrzymal autonomies Z drugiej strony sta-

rania te, ktore przeciagaly si? dosyc dlugo, stanowily jasny
dowod obludy i niezyczliwosci, z jak^ odnosil sie do b. Ga-
licji c.k. rz^d austriacki w Wiedniu*

Najstarsze slady tych staran mozna znalezc w protokole
Z posiedzenia sejmu galicyjnego z dnia 21 grudnia 1867 r*

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 6 pa^dziernika 1868 r. roz—
patrywano petycje miast Krakowa i Chrzanowa o pozosta-
wienie w Krakowie Instytutu Technicznego* Podjeto wow-
czas uchwale, aby Wydzial Krajowy powolal odpowiedni^
komisj?, w ktorej bylyby reprezentowane krakowskie i lwow-
skie wyzsze zaktady naukowe. Celem tej komisji bylo roz-
patrzenie sprawy utworzenia w kraju wyzszej szkoly gorni-
czej* Komisja ta pod przewodnictwem czlonka Wydzialu
Krajowego Oktawiusza Pietruskiego zebrala si? we Lwowie
1 wyniki swych prac przedlozyla Wydzialowi Krajowemu,
ktory przyj^l zawarte w nich wnioski i przedlozyl je dnia
19 maja 1869 r. Sejmowi galicyjskiemu* Wedlug tych wnios-
kow Instytut Techniczny w Krakowie mial bye wyzszym
zakladem naukowym, w ktorym mialy bye obok kursow
przygotowawczych, nastepuj^ce wydzialy: architektury, me-
chaniki, gornictwa i hutnictwa. Studia na tych kursach
i wydzialach mialy bye trzyletnie, a zakres nauki mial w zu-
pelnosci odpowiadac kursom w akademiach gorniezyeh
w- Leoben i Przybramie*
Ten projekt ustawy przedlozony przez Wydzial Krajowy,

przyj^l Sejm na posiedzeniu w dniu 10 listopada 1869 r*

Niestety, ustawa ta nie zostala zatwierdzona przez rz^d
austriacki i nie weszla w zycie. Nie zrazony tym nieprzy-
chylnym stanowiskiem rz^du austriackiego sejm galicyjski

przypominai t? sprawe przy kazdej sposobnosci* I tak na
posiedzeniu w dniu 17 styeznia 1874 n Sejm uchwalii wnio-
sek, przypominaj^cy rz^dowi, ze jeszcze w dniu 10 listopada
1869 r. Sejm uchwalii ustaw? o reorganizaeji Instytutu

Technicznego w Krakowie, w ktorym miala bye utworzona
wyzsza szkola gornicza* Wnioskodawcy w uzasadnieniu
przypomnienia przytoczyli, ze sprawa reorganizaeji tego
Instytutu toezy si? od lat dwudziestu i wezwali ponownie
c*k, rz^d austriacki do przedsi?wzi?cia odpowiednich krokow
w celu utworzenia w Krakowie wyzszego studium technicz-
nego i gorniczego.
W debacie, odbytej w Sejmie dnia 26 maja 1875 r. o utwo-

rzenie biura gorniczego w Wydziale Krajowym, tenze Wy-
dziat przypomniat ponownie spraw? utworzenia wydzialu
gorniczo-hutniczego przy Akademii Technicznej w Krakowie.
Gdy i te wnioski nie odniosly oczekiwanego skutku, nie-

zrazony wyrazfi^ iiiech?ci^ c.k. rz^du austriackiego, Wy-
dzial Krajowy przedlozyl do Sejmu wniosek aby tenze wez-
wal c.k. rz^d do zalozenia w Krakowie wyzszej szkoly gor-
niczej i hutniczej ; wniosek ten po przejsciu przez komisj?
edukacyjn^ zostal przedlozony Sejmowi, ktory uchwalii go
w dniu 19 kwietnia 1876 r.

Po tylokrotnych, od 9 lat stale powtarzanych wnioskach
i z^daniach, austriacki minister rolnictwa (gornictwo nalezalo
do tego ministerstwa) odpowiedzial, ze nie wie jakiej szkoly
Z^da Sejm, czy pospolitej czy sredniej czy tez wyzszej. Poza
tym minister wykr?tnie dowodzil, ze pospolitej szkoly gor-
niczej nie potrzeba bo jest juz taka w Wieliczce, wyzszej
szkoly gorniczej rowniez nie bylo potrzeba, wedlug zdania
ministra, bo istnialy juz w Monarchii austriacko-w?gierskiej
dwie wyzsze szkoly gornicze, jedna w Leoben, druga w Przy-
bramie. Odnosnie sredniego typu szkol gorniezyeh to mi-
nister byl przeciwny temu typowi szkol, uwazaj^c je za
niepotrzebne.

Prezydium Namiestnictwa dla Galicji oswiadezylo goto-
wosc poparda wobec rz^du austriackiego projektu utwo-
rzenia osobnego oddzialu dla gornictwa i hutnictwa przy
Instytucie Technicznym w Krakowie, pod warunkiem ze
Kraj przyjmie na siebie obowi^zek pokrytia kosztow zalo-
zenia zbiorow i laboratoriow oraz 2/3 kosztow utrzymania
tego zakladu.

Rezolucja Sejmu Galicyjskiego z dnia 26 maja 1875
i uchwala z dnia 19 kwietnia 1876 r. jasno okreslily, ze za-
lozenie i utrzymanie takiej szkoly nalezalo do obowiazkow
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rzadu austriackiego* Z uwagi jednak na wielkie znaczenie

dla Kraju takiego Zakladu naukowego, Wydzial Krajowy
zaproponowal, aby Sejm uchwalil ponowne zadanie wobec
rzadu austriackiego zalozenia w Krakowie szkoly gorniczej

i hutniczej oraz aby rzad pokryl koszty urzadzenia tej szkoly.

Ten wniosek Wydzialu Krajowego, po przejsciu przez ko-

misj? edukacyjna, Sejm uchwalil na posiedzeniu w dniu

24 wrzesnia 1878 r.

Po tej uchwale, Sejm czekat na oswiadczenie c«k* rzadu

austriackiego do 1881 r. czyli cztery lata, kiedy wreszcie

przyszla rezolucja odmowna.
W 1882 r. podj?to zatem inna akcj?. W jesieni tego roku

odbyla si? w Przemyslu „Druga Krajowa Wystawa rolniczo-

przemyslowa" (poprzednia, pierwsza odbyla si? w 1877 r.

we Lwowie). Podczas tej wystawy odbyl si? dnia 28 wrzesnia

1882 r. pewnego rodzaju „Kongres Naftowy" pod przewod-
nictwem owczesnego posla na Sejm, Augusta Gorayskiego

ktory byl osobiscie zaangazowany w przemysle naftowym.

W Kongresie tym obok reprezentantow przemyslu nafto-

wego, wzi?li udzial przedstawiciele wladz centralnych i kra-

jowych*
Mi?dzy innymi, wyglosil tutaj odczyt inz. Leon Syroczyn-

ski z Wydzialu Krajowego pt* ,,0 post?pie i rozwoju gor-

nictwa naftowego w Galicji".

W odczycie tym podkreslil inz* L* Syroczynski niski

poziom naszej techniki wiertniczej i wysunal wniosek utwo-
rzenia w Kraju przy Instytucie Techniczno-przemyslowym
w Krakowie oddzialu gorniczego lub tez urzadzenia wy-
kladow z gornictwa przy wyzszych technicznych zaktadach

naukowych w kraju*

Inz* Leon Syroczynski zaproponowal uchwalenie nast?-

pujacej rezolucji:

,,Kongres Naftowy uprasza Wysoki Sejm Krajowy o wy-
jednanie u Wysokiego Rzadu urzadzenia wykladow gor-

nictwa przy wyzszych Technicznych zakladach naukowych
w kraju".

Rezolucj? t?, w postaci wniosku przekazalo istniejqce

wowczas Krajowe Towarzystwo dla Opieki i Rozwoju gor-

nictwa i przemyslu naftowego w Galicji, do Wydzialu Kra-
jowego z tym zeby ja, jako wniosek przedlozyc sejmowi
galicyjskiemu* Wydzial Krajowy przediozyl oparty o t?

,

re-

zolucj? wniosek Sejmowi, ktory na posiedzeniu 30 wrzesnia

1882 r* odeslat go do Komisji gorniczej, ktorej przewodni-

czacym byl posel August Gorayski*

Sprawozdanie to, w najwazniejszych swoich ust?pach

brzmi nast?pujaco:
„Wysoki Sejmie!
Krajowe Towarzystwo dla Opieki i Rozwoju gornictwa

i przemyslu naftowego z siedziba w Gorlicach, w mysl re-

zolucji powzi?tej w biezacym roku przez Kongres Naftowy
w Przemyslu, wnioslo petycj? do Wysokiego Sejmu, w ktorej

przedstawia potrzeb? wyjednania u c*k* Rzadu otwarcia

kursow gorniczo-hutniczych przy obydwoch zakladach tech-

nicznych w naszym kraju, tj. przy szkole Politechnicznej

we Lwowie i przy Akademii Techniczno-Przemyslowej
w Krakowie"*

Komisja gornicza nie przychylila si? do mysli otwarcia

oddzialu gorniczo-hutniczego przy szkole Politechnicznej

we Lwowie, natomiast uznala za naglaca potrzeb? zalozenia

przy Akademii Techniczno-Przemyslowej w Krakowie od-

dzialu gorniczego majacego na celu ksztalcenie kierownikow
kopaln nafty.

Austriackie Ministerstwo Rolnictwa natomiast bylo prze-

ciwne zalozeniu wyzszej szkoly gorniczej w Krakowie przy

Instytucie Techniczno-Przemyslowym, podajac dnia 27
lipca 1876 r* jako glowny powod, ze polaczenie dwoch szkol

o odmiennym charakterze wymogow przy wst?powaniu
(przy wpisach do Instytutu nie wymagano swiadectwa doj-

rzatosci, zas na wydzial gorniczy bytoby wymagane to swia-

dectwo) mogloby ujemnie odbic si? na nauczaniu w tych

obu oddzialach Instytutu*

Komisja gornicza poddala krytyce nieprzychylne w dal-

szym ciagu stanowisko rzadu austriackiego,. i wykazala pilna

potrzeb? ksztalcenia kierownikow kopaln nafty z powodu
coraz silniej rozwijajacego si? przemyslu naftowego w b* Ga-
licji* W 1884 r* weszla w zycie nowa ustawa naftowa, ktora

poddala kopalnie nafty dozorowi wladz gorniczych, ktore

byly zmuszone wymagac od kierownikow kopaln nafty fa-

chowych kwalifikacji.

W 1886 r* utworzono w Boryslawiu Krajowy szkol? gor-

nicza i wiertnicza> ktora jednak dawal'a przygotowanie te-

chniczne na srednim poziomie* Komisja gornicza zauwazyla
przy tym, ze zarowno Akademia Gornicza w Leoben jak

i Akademia Gornicza w Przybramie nie dawaly wiadomosci
potrzebnych kierownikom kopaln naftowych* (W akademii

Gorniczej w Leoben wyklady z gornictwa naftowego i prze-

robki ropy oraz wosku ziemnego, prowadzil od 1884 r.

znany profesor Hans von Hofer)*

Wreszcie Komisja gornicza przedstawila Sejmowi do
uchwalenia identyczne wnioski jak w 1878 r*, w ktorym
Sejm oswiadczyl gotowosc poparcia projektu utworzenia

szkoly gorniczej typu sredniego*

Niestety i tym razem wszcz?te rokowania nie przyniosly

oczekiwanego wyniku* Stanowisko rz^du austriackiego bylo

stale niezyczliwe i odmienne, wobec czego z^danej szkoly

nie otworzono*
Dopiero w r* 1891, a zatem w 24 lata od pierwszych,

w 1876 r. podj?tych krokow o utworzenie studium gorni-

czego, ustanowiono w Politechnice Lwowskiej docentur?

,,Gornictwa Naftowego" z trzema godzinami wyktadu w pol-

roczu letnim* Oba przedmioty byly nadobowiazkowe* Do-
centem mianowano inz* gorn* Leona Syroczynskiego, na-

czelnika biura gorniczego w Wydziale Krajowym* Docentur?
t? zamieniono w 1897 r* na zwyczajn^ katedr?, ktor^ piasto-

wal prof* Leon Syroczynski az do chwili przejscia na eme-
rytur? w 1919 r* Po nim obj^l t? katedr? prof. Julian Fa-

bianski*

Jako dalszy surogat studium gorniczego zorganizowano,

rozporz^dzeniem austriackiego Ministerstwa Oswiaty, w Po-
litechnice Lwowskiej w 1898 r* trzechletni kurs ogolny

przygotowawczy, upowazniaj^cy jego absolwentow do za-

pisywania si? odrazu na fachowe wyklady w Akademiach
gorniczych w Leoben i w Przybramie. W 1909 r. kurs ten,

ktory wykazywal slab^ frekwencj?, zamieniony zostal na
dwuletni*

Nie utworzono jednak w dalszym ciagu odr?bnej szkoly

Z polskim jezykiem wykladowym i z uwzgl?dnieniem pol-

skich warunkow przyrodniczych i technicznych*

Szkola politechniczna we Lwowie nie ustawala w d^ze-

niach do utworzenia takiego studium u siebie* W 1907 lub

1908 r. inz* gorn* Adam Lukaszewski jako docent objql

wyklady z dziedziny maszyn gorniczych i prowadzil je do
chwili smierci w 1912 r* W 1913 r. obj^l te same wyklady
inz. gorn. Karol Milkowski, jako zwyczajny profesor. Po
jego smierci w 1923 r. tej katedry juz nie obsadzono*

Na I Zjezdzie Polskich Gornikow, ktory odbyl si? w 1906 r*

w Krakowie uchwalono, pomi?dzy innymi, nast?puj^ca re-

zolucj?:
_

>

„Zjazd Gornikow Polskich uznaje potrzeb? zalozenia od-

r?bnego wydzialu gorniczego i hutniczego na Politechnice

we Lwowie." .

Istniej^cy w Politechnice Lwowskiej dwuletni kurs gor-

niczy zostal rozporzadzeniem Ministerstwa Wyznan Reli-

gijnych i Oswiecenia Publicznego z dnia 26 kwietnia 1921 r*

przeksztalcony w czteroletni Oddzial Naftowy przy Wy-
dziale Mechanicznym. Na oddziale tym przygotowywano
inzynierow mechanikow do pracy w przemysle naftowym
w dziale wiertnictwa i wydobywania ropy naftowej oraz gazu

ziemnego.
Kierownikiem Katedry wiertnictwa i wydobywania ropy,

podstawowej na tym Oddziale byl prof. Julian Fabianski,

az do chwili przejscia na emerytur? w 1937 r* Po prof*

Julianie Fabianskim katedr? t? obj^l prof* Stanislaw Parasz-

czak*
.

Oddzial Naftowy na Politechnice Lwowskiej istnial do

1939 r; obecnie funkcjonuje osobny Wydzial Naftowy Lwo-
wskiego Instytutu Politechnicznego.

Studia na tym Oddziale ukohczylo 83 kandydatow, z kto-

rych tylko zaledwie kilku pracuje obecnie w polskim kopal-

nictwie naftowym oraz w dziedzinie wiertnictwa poza tym
kopalnictwem*

Przygotowanie inzynierow dla przemyslu rafineryjnego

odbywalo si? w okresie mi?dzywojennym na Wydziale Che-

micznym Politechniki Lwowskiej, gdzie istniala osobna Ka-
tedra Technologii Nafty, ktorej kierownictwo objal w 1924 r*

prof* Stanislaw Pilat. W katedrze tej wyksztalcilo si? kilku-

nastu wybitnych polskich technologow naftowych, sposrod

ktorych kilku zajmuje obecnie kierownicze stanowiska w pol-

skim przemysle rafineryjnym*

Starania o utworzenie w kraju wyzszej uczelni gorniczej

nie ustawaly. W 1910 r* odbyl si? we Lwowie II Zjazd

Gornikow i Hutnikow Polskich, na ktorym uchwalono
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mi?dzy innymi wniosek o utworzenie w kraju wyzszej
uczelni gorniczej.

W 1911 r* powolano do zycia „Komisj? Zakladow Nau-
kowych", ktorej zadaniem byio prowadzenie szerokiej akcji

w celu utworzenia w kraju wyzszej uczelni gorniczej* Zaini-
cjowano bardzo szeroka akcj? propagandowa w prasie i za
pomoca odpowiednich publikacji* Komisja Zakladow nau-
kowych zwotala do Krakowa na dzien 24 lutego 1912 r.

ankiet? w sali obrad Polskiej Akademii Umiej?tnosci. An-
kieta ta byla przelomowym momentem w zabiegach o utwo-
rzenie w kraju wyzszej uczelni gorniczej* Od tego czasu
sprawa ta weszla na wlasciwe tory*

Wskutek intensywnie prowadzonej akcji w kraju i na
terenie kol politycznych w Wiedniu, austriackie Minister-
stwo Robot Publicznych (do ktorego nalezalo wowczas
gornictwo) zwolalo na dzien 1 lipca 1912 r* ankiet? w sprawie
zalozenia w Galicji wyzszej uczelni gorniczej*

Ankieta odbyla sie i wszyscy zaproszeni na nia eksperci
wypowiedzieli si? jednomyslnie za utworzeniem Akademii
Gorniczej w Krakowie, na razie tyjko z jednym wydzialem
gorniczym* Austriackie Ministerstwo Robot Publicznych
przychylilo si? do uchwaly powzi?tej na ankiecie i oswiad-
czylo, ze rzad dolozy wszelkich starari, aby nauka w nowo
utworzonej Akademii. Gorniczej mogla rozpoczac si? juz
w roku szkolnym 1913/14* Przystapiono zatem energicznie
do realizacji uchwaly o utworzeniu Akademii Gorniczej
w Krakowie* Rada miasta Krakowa odstapila bezplatnie
pod budow? gmachu obszar gruntu o powierzchni 10000 m2

*

Utworzony zostal komitet organizacyjny, do ktorego weszli
wybitni przedstawiciele nauki i spoleczenstwa* Reskryptem
Z dnia 24 lipca 1913 r* rzad austriacki zalecil rozpisanie
konkursu na projekt gmachu* Ogloszono konkursy na ob-
sad? katedr przedmiotow z I roku studiow* Byly zatem jak
najlepsze widoki utworzenia pierwszego roku studiow w pol-
skiej Akademii Gorniczej w Krakowie w pa^dzierniku 1914 r*

Niestety wybuch I wojny swiatowej unicestwil te zamiary*
Z chwila powstania Panstwa Polskiego odzyiy wszystkie
instytucje, ktore zostaly powolane do rozwiazania tej sprawy
i juz z koncem 1918 r. podj?to prace okolo otwarcia Aka-
demii Gorniczej w Krakowie*
Uzupelniono Komitet Organizacyjny przedstawicielami

Z b* Krolestwa Polskiego, ktorych w komitecie za czasow
austriackich nie bylo* Ponadto postanowiono utworzyc row-
niez wydzial hutniczy przy nowo powstalej Akademii Gor-
niczej w Krakowie*

Dnia 24 lutego 1919 r* odbyl si? Zjazd Gornikow i Hut-
nikow Polskich, ktory domagal si? utworzenia nowej uczelni
jeszcze w 1919 r* Zyczeniu temu stalo si? zadosc, gdyz
dnia 20 pazdziernika 1919 r* owczesny Naczelnik Panstwa,
Jozef Pilsudski dokonal w auli Uniwersytetu Jagielloriskiego
uroczystego otwarcia Akademii Gorniczej w Krakowie*
W ten sposob ponad 50 lat trwaj^ce starania o utworzenie

na ziemiach polskich uczelni gorniczej zostaly zakonczone
i uwienczone pomyslnym wynikiem* W nowo utworzonej
Akademii Gorniczej w Krakowie nie bylo specjalnych stu-
diow naftowych* W 1923 r, utworzono na Wydziale gor-
niczym Katedr? wiertnictwa i eksploatacji nafty, ktora objal
prof* Zygmunt Bielski* Specjalizacja naftowa polegala na
wykonaniu pracy dyplomowej z zakresu wiertnictwa lub
wydobywania ropy naftowej oraz odbyciu odpowiedniej
praktyki na kopalniach ropy naftowej.

Prof* Zygmunt Bielski, jako kierownik Katedry wiert-
nictwa i eksploatacji nafty, utworzyl dosyc bogata biblio-
tek? dziel naukowych z dziedziny geologii naftowej oraz
wiertnictwa i wydobywania ropy naftowej oraz gazu ziem-
nego, ponadto zebral wiele dziel z dziedzin pokrewnych.
Zgromadzil znaczna ilosc modeli, fotografii i rysunkow roz-
nych urzadzen i narz?dzi wiertniczych i do wydobywania
ropy naftowej* W koncu zebral wiele katalogow roznych
firm naftowych i zagranicznych, wyrabiajacych urzadzenia
i narz?dzia wiertnicze*

Inzynierowie gornicy z Akademii Gorniczej w Krakowie
obejmowali stanowiska w przemysle naftowym w wiertnic-
twie i eksploatacji oraz jako geolodzy naftowi*
W okresie mi?dzy pierwsza i druga wojna swiatowa#

w polskim przemysle naftowym znajdowalo zatrudnienie
okolo dziesi?ciu inzynierow rocznie w tym od pi?ciu do
szesciu w wiertnictwie i przy wydobywaniu ropy naftowej
oraz gazu ziemnego*
Druga wojna swiatowa przyniosia duze szczerby w kadrach

inzynierskich w polskim przemysle naftowym* Wskutek za-

mkni?cia wszystkich polskich wyzszych uczelni nie bylo
zadnego doplywu nowych kadr* Odzyskanie niepodleglosci
oraz przej?cie przemyslu naftowego przez wladze Polski
Ludowej stworzyly pomyslne warunki dla rozwoju wyz-
szego szkolnictwa naftowego w Polsce.

Bezposrednio po wyzwoleniu w 1945 r* miasta Krakowa
i wznowieniu dzialalnosci Akademii Gorniczej przystapiono
do organizacji studium naftowego przy Wydziale gorniczym.
Katedr? wiertnictwa i eksploatacji nafty podzielono na dwie
samodzielne katedry: wiertnictwa i eksploatacji nafty, ktora
pozniej przemianowano na katedr? kopalnictwa naftowego
Z dwoma zakladami: eksploatacji nafty i gazownictwa ziem-
nego* Kierownictwo katedry wiertnictwa objal w 1945 r.

prof. Stanislaw Paraszczak, ktory 19 grudnia 1946 r* zostal
mianowany profesorem zwyczajnym wiertnictwa, zas kie-
rownictwo katedry eksploatacji nafty objal doc* Jan Czastka*
Po smierci prof* St* Paraszczaka w listopadzie 1947 r.

kierownictwo katedry wiertnictwa objal prof. Jan Czastka,
a kierownictwo katedry eksploatacji nafty powierzono nieco
pozniej prof* Zdzislawowi Wilkowi*
W zwiasku z organizacja studium naftowego opracowano

odpowiednie programy nauczania przy uwzgl?dnieniu wiel-
kiego post?pu, jaki zaznaczyl si? w dziedzinie nauk zwia-
zanych z technika naftowa, ponadto uwzgl?dniono biezace
potrzeby polskiego gornictwa naftowego.

Zwi?kszono powaznie zbiory dziel naukowych w biblio-
tekach obu katedr* Powi?kszono zbior modeli i rysunkow
roznych urzadzen i narz?dzi wiertniczych i do wydobywania
ropy* Rozbudowano laboratoria* Katedra Wiertnictwa utwo-
rzyla laboratorium do badania wlasnosci pluczek wiertni-
czych i cementow uzywanych do cementowania rur w otwo-
rach wiertniczych* W osrodku szkoleniowym w Goszycach,
stanowiacym wlasnosc Akademii Gorniczo-Hutniezej w Kra-
kowie, Katedra wiertnictwa zorganizowala w 1952 r. cwi-
czenia praktyczne z wiertnictwa, ktore odbywaja si? corocz-
nie w maju dla studentow wydzialu gorniczego (specjalnosci
wiertniczej i naftowej) oraz dla studentow Wydzialu geolo-
giczno-poszukiwawczego. W tym osrodku znajduj^ si? urz^-
dzenia i narz?dzia wiertnicze zakupione lub otrzymane bez-
platnie od przedsi?biorstw wiertniczych przemyslu nafto-
wego*
Oprocz tego katedra wiertnictwa otrzymala w 1958 r. bez-

platnie z b. Stacji Doswiadczalnej w Sosnowcu, wiertnic?
typu „Craelius“, ktora b?dzie sluzyc do przeprowadzania
pewnych badan naukowych z dziedziny wiertnictwa obroto-
wego. Katedra kopalnictwa naftowego zorganizowala nato-
miast laboratorium gazownicze oraz laboratorium do badan
nad porowatosci^, przepuszczalnosci^ i nasyceniem pias-
skowcow roponosnych*

Studia na wszystkich specjalnosciaCh w wydziale gorni-
czym trwaly do 1950 r* osiem semestrow, nast?pnie skrocono
je do szesciu semestrow, przy czym rownoczesnie utworzono
studium magisterskie, trwaj^ce dwa semestry, na ktorym
odbywalo dalsze studia okolo 20% absolwentow studium
szesciosemestrowego. Po ukonczeniu studium szescioseme-
strowego, czyli tzw* I stopnia, kandydaci otrzymywali dy-
plom inzyniera gornika (odpowiedniej specjalnosci), na-
tomiast absolwenci studium magisterskiego czyli tzw. II sto-

pnia, otrzymywali dyplom magistra inzyniera gornika, od-
powiedniej specjalnosci, np* wierrniczej lub z zakresu wydo-
bywania ropy i gazu ziemnego* W obu przypadkach kandy-
daci wykonywali prac? dyplomow^ z zakresu wiertnictwa
lub wydobywania ropy oraz gazu ziemnego a ponadto od-
bywali odpowiednie praktyk? dyplomowe*W 1957 r. wprowadzono studia trwajece dziesi?c semest-
row, z czego dziewi?c semestrow przeznaczone jest na nauk?
a dziesiety semestr na odbycie praktyki i wykonanie pracy
dyplomowej* Po zdaniu egzaminu dyplomowego kandydaci
otrzymuje tytul magistra inzyniera gornika z zakresu od-
nosnej specjalnosci, w danym przypadku z zakresu wiertni-
ctwa lub wydobywania ropy wzgl?dnie gazownictwa ziem-
nego* Program studiow trwajecych * dziewi?c semestrow
Zostal znacznie rozszerzony* Na specjalnosci wiertniczej
i naftowej obejmuje on: geologi? ogolne i geologi? naftowa
lub kruszcow, geofizyk? kopalniana, wiertnictwo wraz
Z cwiczeniami kameralnymi, laboratoryjnymi i w terenie,

wydobywanie ropy i gazownictwo ziemne rowniez wraz
z odpowiednimi cwiczeniami, hydraulik? podziemna i hydro-
geologi?, rnaszynoznawstwo ze szczegolnym uwzgl?dnie-
niem maszyn stosowanych w wiertnictwie i przy wydobywa-
niu ropy lub w gazownictwie ziemnym, technologi? ropy
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naftowej, transport i magazynowanie ropy i produktow
naftowych oraz szereg przedmiotow pomocniczych* Studia

Z Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie z zakresu

wiertnictwa i wydobywania ropy naftowej oraz Z zakresu

gazownictwa ziemnego ukonczylo od 1945 do 1958 r. 269
kandydatow*), z ktorych prawie polowa pracuje w polskim

przemysle naftowym*
Osrodki przygotowuj^ce inzynierow dla polskiego prze-

myslu rafineryjnego, powstaly po odzyskaniu niepodleglosci

poza Krakowem, mianowicie w Gliwicach i Wroclawiu*
Na Politechnice Slaskiej w Gliwicach utworzona zostala

na Wydziale Chemicznym Katedra Technology Nafty
i Paliw Plynnych, ktorej kierownikiem jest doc* Wlodzi-
mierz Kisielow* Oprocz tego istnieje przy Politechnice we
Wroclawiu na Wydziale Chemicznym Katedra Technologii

Nafty i Paliw Plynnych, ktorej kierownikiem jest prof* Zdzi-

slaw Tomasik*
Obie te katedry moga w zupelnosci pokryc zapotrzebo-

wanie polskiego przemyslu rafineryjnego oraz dziedzin po-
krewnych na inzynierow chemikow technologow naftowych*

W 1957 r* wysuni?ty zostal z kol Stowarzyszenia Inzynie-

row i Technikow Przemyslu Naftowego w Krakowie wniosek
w sprawie podj?cia staran o zorganizowanie w Krakowie
Studium technologii nafty* Z powodu braku przy Poli-

technice krakowskiej wydzialu chemicznego, wysuni?to pro-

pozycj? utworzenia takiego studium tymczasowo przy Wy-
dziale ceramicznym w Akademii Gorniczo-Hutniczej w Kra-
kowie* Propozycja ta jednak nie uzyskala poparcia*

*) 186 z zakresu wiertnictwa i 83 z dziedziny eksploatacji i gazowni-

ctwa.

Wydaje si?, ze najlepszym sposobem rozwi^zania sprawy
studiow naftowych w Polsce byloby stworzenie w Akademii
Gorniczo-Hutniczej w Krakowie osobnego Wydzialu Nafto-

wego, ktoryby obejmowal trzy oddzialy, a to: a) gornictwo

naftowe, obejmuj^ce wiertnictwo naftowe i wydobywanie
ropy naftowej, b) gazownictwo ziemne i koksowe, c) prze-

robka ropy naftowej i technologia paliw plynnych* Wydzial
taki liczylby okolo 200 studentow* Mozliwosci urzeczywis-

tnienia takiej koncepcji dowodz^ przyklady uczelni nafto-

wych zagranicznych, jak np. Instytut Naftowy im* I*N* Gub-
kina w Moskwie lub Colorado School of Mines w Golden
Colorado w Stanach Zjednoczonych* W obu tych uczel-

niach istnieje obok siebie studia gornictwa naftowego i prze-

robki ropy naftowej*

Takie skupienie studiow naftowych w jednej uczelni

moze okazac si? korzystne z wielu wzgl?dow. Dlatego nie

nalezaloby zarzucac idei stworzenia takiego studium w Aka-
demii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie, jako jedynej

w Polsce wyzszej uczelni zwi^zanej calkowicie z polskim

gornictwem*
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Doc. inz. Adam Waliduda
Instytut Naftowy

15 lat srednieqo i nizszego szkolnictwo naftowego

Dnia 7* stycznia 1945 r* pomimo tego, ze kilkanascie

kilometrow od Krosna przebiegala linia frontu wojennego
a na miasto spadaly bomby i pociski artylerii niemieckiej,

do Krosna, owczesnej siedziby polskiego przemyslu nafto-

wego przybyli przedstawiciele Ministerstwa Przemyslu
i Handiu, miejscowych wladz,' sfer naukowych oraz kiero-

wnicy przemyslu naftowego, aby wzi^c udzial w otwarciu

Szkoly Naftowej i Instytutu Naftowego, ktoremu Szkola

wowczas podlegala*

7 stycznia 1960 roku mija 15 lat od tej chwili. I jakkol-

wiek wielu ludzi uwaza dzis istnienie zawodowego nizszego

i sredniego szkolnictwa naftowego za fakt zupelnie naturalny,

to jednak samo powzi?cie decyzji wowczas, uruchomienia
tego szkolnictwa bylo wielkim osiagni?ciem* Bowiem za-

brano do szkoly pracownikow z przemyslu i placono im
za czas nauki normalne zarobki, dodajac ponadto swiadczenia

w naturze w formie wyzywienia w stolowce i pomieszczenia

w internacie dla zamiejscowych, czyni^c to na wlasna odpo-
wiedzialnosc i narazaj^c si? wskutek tego na zarzuty utru-

dniania w pracy przemyslowi* Bowiem zarz^dzen w tej

sprawie nie bylo, a pierwsze zarz^dzenie o organizacji

szkolnictwa, sankcjonujace taki sposob organizacji szkol-

nictwa, ukazato si? dopiero w dniu 4* X*- 1945 r* To byly

trudnosci natury formalnej* Jeszcze wi?kszymi trudnosciami

byl brak pomieszczen na szkol? i na internat oraz brak

kwalifikowanych wykladowcow i pomocy naukowych* Tylko
dzi?ki entuzjazmowi organizatorow i wykladowcow i dzi?ki

ogromnej ch?ci zdobycia za wszelka cen? wiedzy przez

garstk? uczniow, Szkola naftowa otworzona 7 stycznia 1945

nie tylko si? utrzymala, ale stala si? zal^zkiem po^niejszych

szkol*

Owoce tej pracy wyrazaj^ si? liczbami absolwentow,

ktorzy ukonczyli Szkoly Naftowe* W ponizszej tablicy

podano liczby absolwentow poszczegolnych Szkol Nafto-

wych w latach 1945—1959*

Jak z tabeli wynika, w Szkolach przeszkolono od r. 1944

do chwili obecnej 824 robotnikow z dlugoletnn* praktyk^ —
Z tego 269 na technikow i 555 na majstrow*

Natomiast wyuczono zawodu 1809 mlodocianych— z tego

600 na technikow i 1209 na kwalifikowanych robotnikow*

Technikum zaoczne ukonczylo w tym czasie 89 absolwen-

tow*
Ogolem w Szkolach naftowych przeszkolono w okresie

1945—1959—2722 osoby* O wartosci Szkoly moze swiadczyc

fakt, ze absolwenci tej pierwszej powojennej Szkoly Nafto-

wej zajmuj^ dose powazne stanowiska w przemysle nafto-

wym* Nazwiska takie jak Inz* Zdzislaw Bajgier, Inz* Kazi-

mierz Pomykala, Inz* M* Mojak, Mgr Inz* Z* Szczepanski,

Z* Jurczak, Wlad* Rajchel znane s^ wsrod zalog przemyslu*

12 absolwentow szkol naftowych ukonczylo juz studia

wyzsze, natomiast 50 absolwentow Technikum studiuje

obecnie na wyzszyeh uczelniach krajowych, a 12 na zagra-

nicznych* Ponadto zauwazyc nalezy, ze absolwenci szkol

naftowych poszukiwani i ch?tnie przyjmowani do pracy

przez wszystlue przedsi?biorstwa w kraju zajmuj^ce si?

wierceniami.

Tablica 1

Liczba absolwentow Szkol Naftowych w latach 1945—1959

Szkoly dla robotnikow wysuni?tych Szkoly dla mlodocianych
Szkolenie
zaoczne

Krosno
Grabow-

nica
Gorlice Krosno

Grabow-
nica

Glinik
Trzebinia

Jaslo
Krosno

Techn* Majstr*

269 364
Majstr*

89
Majstr*

102
Techn* Zasad*
517 396

Zasad*
109

Zasad*
578

Techn. Zasad.

83 126
Technikum

89

Uwaga: Cyfry uzyskane od b* Dyrektora Szkoly ob* K* P?kalskiego*
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Liczba absolwentow kursow
Tablica 2

Rodzaj kursu
liczba absolwentow

razem
1945 1946 1947 1948 1951 1952 1953 1954 1955

Pomiarowcow gazowych 19 19
Laborantow naftowych 12 12
Elektromonterow 27 16 29 29 83 42 226
Motorowych 53 86 75 77 78 39 408
Maszynistow 17 17
Kie rownikow gazoliniarn 5 5
Tokarzy 30 30
Wiertaczy ^ 45 29 74
Destylatorow gazoliny 31 31
Technikow normowania 32 41 42 22 137
Technikow geolog* 50 50
Technikow pluczkowych 21 - 29 26 76
Ksi?gowych 81 81
ocz 52 39 91 ?

Technikow eksploatacyjn* 35 35
Zapinaczy 32 32
Kierownikow kopaln 187 187
Dozoru najwyzszego 28 28
Palaczy kotlowych 32 32.
Personalnych 25 25
Brygadzistow bud* montaz* 21 21

j

Kierownikow kop* (wiercenia)
. 28 52 80

Kierownikow kop, (ekspl*) 105 105

Razem 19 39 53 38 324 278 687 168 196 1802

Uwaga: W latach 1946 i 1950 nie prowadzono kursow*
Cyfry zaczerpni?te z publikacji CZPN pt, „Przemysl Naftowy zakoficzyl Plan 6-letni"* Krakow 1955*

Oprocz szkol, prowadzone byly przez szkoly kursy krotko-
terminowe z oderwaniem od pracy, na ktorych przeszkolono
w latach 1945—1955 1802 fachowcow roznych kierunkow*W tablicy 2. podano szczegolowo liczby absolwentow,
ktorzy ukonczyli kursy prowadzone przy szkolach naftowych
w latach 1945—1955*
Celem tych kursow bylo dorazne dostarczenie przemyslo-

wi kwalifikowanych pracownikow, ktorych w danej chwili
nie mogly dostarczyc szkoly*

Omawiajac caloksztalt dzialalnosci Szkolnictwa naftowego
w minionym 15-leciu, nie mozna pomin^c szkolenia wew-
n^trz-zakladowego* Zadaniem tej akcji bylo krotko troaj^ce
przeszkolenie duzej ilosci pracownikow bez odrywania od
pracy* Liczba 8180 przeszkolonych wyraznie mowi o wiel-
kosci zasi?gu tego szkolenia*

Formy szkolenia 1952 1953 1954 1955 razem

Ogolem 206 1520 3262 3192 8180
Wyuczenie
Zawodu 160 161 171 49 541
Podwyzszenie
kwalifikacji 46 1359 3091 1557 6053
Kursy B*H*P* ' — • — — 1586 1586

Same cyfry nie datyby nam pelnego obrazu szkolnictwa,
jezelibysmy chociaz krotko nie omowili jego historii* Historia
polskiego szkolnictwa naftowego rozpoczyna si? w r* 1878*
Bowiem w tym roku zostaia zalozona przez Ignacego Luka-
siewicza w Bobrce kolo Krosna pierwsza „Szkola Gornicza
dla Przemyslu Naftowego*"*)

Jakkolwiek — jak wskazuje ta data — polskie szkolnictwo
naftowe ma stara tradycj?, to jednak tak przed pierwsza
wojna swiatowa (r* 1914) jak tez i w okresie 1918—1939
nie zdolalo ono wypracowac sobie prawa obywatelstwa, tak
aby si? stalo powszechnym*

Pierwsza „Szkola Naftowa" zalozona w r* 1878 miata
krotki okres swego istnienia. Nast?pna ffKrajowa Szkola
Gorniczo-Wiertnicza" zostaia zalozona w Boryslawiu
w r* 1897 i ksztalcila sztygarow dla kopaln wosku ziemnego
oraz dozorcow dla kopaln nafty,

W roku 1908 szkola ta zostaia zreorganizowana i dostoso-
wana do szkolenia kierownikow kopalh nafty, zas w r. 1928

*) Prof. inz. J. Wojnar — Nafta nr 9, 1946.

zostaje ona upanstwowiona i jako „Panstwowa Szkola Wier-
tnicza" ksztalci dozorcow ruchu wiertniczego* W r* 1935
powstala w Krosnie prywatna „Szkola Wiertnicza", w ktorej
szkolono rowniez dozorcow dla roznych gal?zi kopalnictwa
naftowego*
W latach wojny 1940—1944 funkcjonowala w Boryslawiu

Szkola Wiertnicza, ksztalc^c wiertaczy* Szkola ta w latach
1943—1944 miala fili? w Jasle.

Rozwojowi szkolnictwa paftowego nizszego i sredniego
w okresie mi?dzywojennym nie sprzyjala obowiazuj^ca
w tym czasie krajowa Ustawa Naftowa z dnia 22, marca
1908, umozliwiaj^ca nabywanie uprawnien do wykonywania
zawodu wiertacza i kierownika kopaln nafty na podstawie
posiadanej praktyki i egzaminu, bez odpowiedniego przy-
gotowania w szkole*

W Polsce Ludowej — jak podano wyzej — 7. I* 1945
zostaia otwarta z inicjatywy Dyrektora Instytutu Naftowego
Prof* Inz* J. Wojnara Szkola Naftowa w Krosnie jako jeden
Z oddzialow Instytutu Naftowego* Szkola miala 2-letni
program nauczania i skladaia si? z 2 oddzialow — majstrow
i technikow, ksztalc^cych fachowcow dla wiertnictwa i eks-
ploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego* Do szkoly byli

przyjmowani robotnicy posiadaj^cy dluzsz^ praktyk? w prze-
mysle oraz przynajmniej szkol? podstawowa, a byli i tacy
ktorzy posiadali egzamin dojrzalosci uzyskany w szkole
sredniej* Rownoczesnie w Grabownicy otworzono fili?

szkoly krosnienskiej z 2-letnim oddzialem dla majstrow
wiertniczych*

Szkoly te stanowily zalazek pozniejszego szkolnictwa naf-
towego, ktore mialo si? rozwinac do takich rozmiarow, aby
moc zaspokajac przemysl w poj?ciu nowoczesnym, to zna-
czy dostarczyc przemyslowi tylu kwalifikowanych pracowni-
kow, zdolnych do pogl?biania praktyka swojej wiedzy — ilu

ich potrzeba dla prawidlowego funkcjonowania przemyslu,

Dlatego tez rozpocz?to szkolenie mlodocianych*

Dnia 27* IX* 1946 powstaje w Gliniku Mariampolskim
3-letnia Szkola Przemyslowo-Naftowa, majaca za zadanie
szkolic mlodziez dla Fabryki Maszyn i Urzadzen Wiertni-
czych w Gliniku, oraz dla warsztatow kopalnianych i ra-

fineryjnych. W pierwszym roku szkolnym przyj?to 49 ucz-
niow do klasy przygotowawczej, zas 57 do klasy pierwszej*
Od wrzesnia 1947 r. Szkola ta zmienila nazw? na Gimnazjum
Przemyslov^e Fabryki Maszyn i Narz?dzi Wiertniczych.W roku 1950 utworzono z tej szkoly Szkol? Zasadnicza
i Technikum dla mlodocianych* Przy czym z biegiem lat
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uruchomiono w tamtejszej szkole zasadniczej 3 wydziaiy:

warsztatowy, wiertniczy i rafineryjny.

Jako nast?pna szkola dla mlodocianych powstaje w lutym

1947 r. w Krosnie „Przemysiowa Szkola Naftowa" przygo-

towuj^ca mlodziez do zawodu wiertnika i eksploatatora.

Nazw? tej szkoly zmieniono w rok po£niej na „Gimnazjum
Przemyslu Kopalnictwa Naftowego", a l.IX. 1951 na „Tech-

nikum Naftowe dla Mlodocianych" zas nast?pnie na „Tech-

nikum Przemyslu Naftowego", ktora to nazwa utrzymuje

si? do dzis.

Wreszcie jako trzecia Szkola dla mlodocianych rozpoczyna

1. IX* 1948 nauk? „Gimnazjum Przemyslowe Rafineryjne"

w Trzebini* Dwa lata trwaly starania o uruchomienie tej

szkoly, ktorej otwarcie przeci^galo si? ze wzgl?du na brak

lokalu* Nauk? rozpocz?lo 56 uczniow pierwszej klasy.

W rok potem, tj. we wrzesniu 1949 r. zostala ona przenie-

siona do Jasla.

W mi?dzyczasie, bo 4* IX* 1946 r* otwarto Szkol? Mistrzow

Wiertniczych w Gorlicach, aby zaspokoic stale wzrastaj^ce

za&otrzebowanie przemyslu na wiertaczy*

W ci^gu swego istnienia szkolnictwo naftowe przezywalo

szereg reorganizacji*

I tak: Z pierwszej Szkoly Naftowej w Krosnie posiada-

j^cej oddzial majstrow i dodzial technikow — na mocy za-

rz^dzenia wladz zwierzchnich utworzono wr* 1947 oddZieln^

Szkol? Mistrzow Wiertniczych, oraz oddzielne Technikum
Naftowe dla doroslych* Rownoczesnie filia Szkoly Naftowej

w Grabownicy oraz oddzial w Gorlicach zostaly przemiano-

wane na Szkoly Mistrzow Wiertniczych* W zwiazku z tym
w r* 1947 istnialy dla pracownikow starszych z praktyk^ —
3 szkoly mistrzow Wiertniczych w Krosnie, Grabownicy
i Gorlicach, oraz Technikum Naftowe w Krosnie*

Rownoczesnie w r* 1947 zostaly przemianowane istniej^ce

3-letnie Szkoly Przemyslowe Naftowe na Gimnazja Przemy-

slowe* Uwzgl?dniaj^c otwarte w r* 1948 Gimnazjum Prze-

myslowe Rafineryjne w Trzebini oraz wczesniej zorganizo-

wane Gimnazjum Przemyslowe Kopalnictwa Naftowego

w Krosnie i Gimnazjum Przemyslowe Fabryki Maszyn
i Narz?dzi Wiertniczych w Gliniku Mariampolskim— prze-

mysl posiadal w tym czasie 3 gimnazja przemyslowe dla

mlodocianych* Razem bylo wi?c w r* 1948 — 7 szkol nafto-

wych na poziomie srednim i nizszym* Dalsze reorganizacje

polegaly na przemianowaniu gimnazjow na Technika oraz

na Szkoly Zasadnicze dla Mlodocianych, co mialo miejsce

w r. 1950* Szkoly zasadnicze stanowily nizszy poziom szko-

lenia, zas technika poziom wyzszy* Ze szkol zasadniczych

uczniowie mogli przechodzic do technikow*

Wskutek tego np* Szkola Przemyslowa Naftowa w Krosnie

zalozona w marcu 1947 r. zostala przemianowana l.IX* 1947

na Gimnazjum Przemyslowe Kopalnictwa Naftowego, a na-

st?pnie L IX* 1951 na Technikum Naftowe dla Mlodo-
cianych i .wreszcie na Technikum Przemyslu Naftowego*

W roku 1950 zlikwidowano Szkol? Mistrzow Wiertniczych

w Grabownicy i utworzono tam Szkol? Zasadnicze ktor^

nast?pnie wlaczono do Szkoly Zasadnicze j
w Jasle.

Rowniez zlikwidowane zostalo w r* 1933 Gimnazjum
Przemyslowe Rafineryjne w Jasle po zaledwie 5-letnim okre-

sie pracy*

Ponadto w r* 1955 zlikwidowano Technikum Naftowe
dla starszych, oraz w r* 1956 Szkol? Mistrzow Wiertniczych,

ktora w mi?dzyczasie zostala przeniesiona z Krosna do Jasla*

Reorganizacje szkolnictwa polegaly nie tylko na zmianie

nazw szkol wzgl?dnie na likwidowaniu niektorych szkol*

Zmieriialo si? rowniez podporzadkowanie szkol, ktore prze-

biegalo nast?pujaco;
Szkolnictwo zorganizowal Instytut Naftowy, poczatkowo

jako swoj oddzial, a nast?pnie Wydzial Nauczania* Dnia

25* XI* 1948 r. Instytut przekazal je Centralnemu Zarzadowi

Przemyslu Naftowego (Wydzial Szkolnictwa)* Istnialo wow-
czas 7 szkol, a to — trzy gimnazja, trzy szkoly mistrzow

i technikum dla starszych*

W roku 1949 powstal Centralny Urzad Szkolenia Zawo-
dowego, w zwiazku z tym Szkoly naftowe podlegaly od

tego czasu pod wzgledem dydaktycznym CUSZ przez Dy-
rekcje Okr?gowe Szkolenia Zawodowego, zas administra-

cyjnie Centralnemu Zarzadowi Przemyslu Naftowego* Na-
st?pnie Szkolnictwo przejal Departament Szkolnictwa Za-

wodowego Ministerstwa Gornictwa przeksztalcony pozniej

na Centralny Zarzad Szkolnictwa Zawodowego*
W zwiazku z utworzeniem Centralnego Urz?du Nafto-

wego — Szkolnictwo Naftowe przeszlo w r* 1955 pod za-

rzad tegoz Urz?du*
Obecnie Technikum Przemyslu Naftowego podlega przez

Kuratorium Ministerstwu Oswiaty, podczas gdy np* szkol-

nictwo gornicze, nalezace do tego samego resortu co szkol-

nictwo naftowe, podlega Zarzadowi Szkolnictwa przy Mi-
nisterstwie Gornictwa i Energetyki*

Pierwszy w Polsce Ludowej koncowy egzamin uczniow

oddzialu majstrow w Krosnie odbyl si? dnia 26* X. 1945*

Dyplomy mistrzow uzyskalo wowczas 27 absolwentow.

W dniach 27 i 28* IV* 1946 odbyl si? pierwszy egzamin 30

technikow. Od tego czasu min?lo sporo czasu i wiele bylo

reorganizacji, ktore nie wplywaly dobrze na wyniki szko-

lenia*

Przedstawiono tu trudnosci jakie musialo pokonywac na-

sze szkolnictwo zawodowe nizsze i srednie, pomi?dzy kto-

rymi do najwazniejszych nalezal: brak pomieszczen na szkoly

i internaty, brak programow i pomocy naukowych oraz

kwalifikowanych wykladowcow* A jezeli dodamy do tego

cz?ste reorganizacje, to stwierdzic nalezy, ze podane na

pooz^tku cyfry — 2722 absolwentow szkol i 1802 absolwen-

tow kursow, nie licz^c szkolenia wewn^trz zakladowego,

jest duzym osiagni?ciem szkolnictwa naftowego.

Osi3gni?cia te uzyskano dzieki wyt?zonej pracy calego

zespolu ludzi> 2 ktorych wymienic nalezy:

Prof. Inz. J. Wojnara, ktory zorganizowal pierwszy Szkol?

Naftowa w Krosnie i Grabownicy, Inz. M; Baranowsluego

pierwszego dyrektora Szkoly Naftowej w Krosnie, Dyr.

K. P?kalskiego, ktory prowadzil Szkol? i Gimnazjum dla

mlodocianych w Krosnie, a nast?pnie Technikum dla do-

roslych i Szkol? Mistrzow, Inz. M* Mojaka dyrektora obec-

nego Technikum Przemyslu Naftowego, A. Mordawskieg

o

Dyrektora Szkoly i Gimnazjum w Gliniku Mariampolskim
oraz Szkoly Mistrzow wiertniczych w Gorlicach, A. Mat-
kowskiego Sekretarza Szkoly Naftowej w Krosnie, obecnie

Sekretarza Szkoly Zasadniczej w Jasle, oraz grono wykla-

dowcow.
Kierownikiem Oddzialu a nast?pnie Wydzialu Nauczania

w Instytucie Naftowym oraz dyrektorem Technikum Naf-

towego dla doroslych by! autor niniejszego artykulu.

Obecnie przemysl naftowy posiada nast?pujace szkoly:

Technikum Przemyslu Naftowego w Krosnie, Zasadnicza

Szkol? Naftowa w Jasle oraz Szkol? w Gliniku Mariam-
polskim*

W sierpniu 1959 r* Minister Oswiaty W* Bienkowski po-

wiedzial, ze „szkola i wychowanie nie lubi gwaltownych

zmian, wynikajacych z dora^nych i cz?sto nie dose przemy-

slanych koncepcji* Praca wychowawcza jest powolnym
dnym procesem, wydajacym owoce po wielu latach".

Dlatego tez jezeli chcemy aby szkolnictwo nalezycie spel-

nialo swoja rol?, nalezy w przysziosci ograniezye reorgani-

zacje, ulepszac programy nauczania, a specjalnie zwrocic

uwag? na wyposazenie szkol, tak aby praktyezne zaj?cia

zaj?ly odpowiednie miejsce w szkole*

Mgr inz . jozef Werynski, inz. Zbigniew Nowak
Fabryka Narz^dzi Wiertniczych w Krakowie

Nowe wykonanie polskich swidrow gryzawych
(2 prac Fabryki Narzqdzi Wiertniczych w Krakowie)

Krajowa produkeja swidrow i koronek gryzowych dawn.Wytwornia Gryzerow) w Krakowie iw Fabryce

do wiercen obrotowych zostala uruchomiona przed Maszyn i Sprz?tu Wiertniczego (FM i SW) w Gli-

7 laty w Fabryce narz?dzi Wiertniczych (FNW — niku Mariampolskim. Produkeja ta uwolnila wpra-
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wdzie wiertnictwo krajowe od koniecznosci importu
tych narz?dzi, ale — zarowno produkcja nowych,
jak i prowadzona w pierwszych latach w b* Wy-
tworni Gryzerow tzw* regeneracja zuzytych swidrow
i koronek nie zaspokoila jakosciowo wymagari na-
szego wiertnictwa, wynikaj^cych Z jego d^zeri do
uzyskania w wierceniach wskaznikow technicznych
zblizonych do zagranicy*

Diatego w roku 1957 opracowano dla obu wy-
tworni krajowych now^, jednolit^ dokumentacj?
konstrukcyjn^ swidrow i koronek gryzowych, zanie-
chano calkowicie tzw* regeneracji oraz przyst^piono
do poprawy i zdyscyplinowania procesow techrio-

logicznych (zwlaszcza obrobki cieplnej) i kontroli
tej produkcji* W dostosowaniu do potrzeb uzytko-
wnikow krajowych obj?to akcjq przede wszystkim
przewidziane do normalnej produkcji swidry 3-gry-
zowe typow T,S,M i BM w wymiarach 0 216, 308,
i 143 mm oraz koronki 6-gryzowe typu T tych sa-

mych srednic* W wyniku tej akcji nast^pila w r* 1958
wyrazna poprawa jakosci zarowno swidrow, jak i ko-
ronek gryzowych* Na podstawie zebranej przez
FNW — z kopalri przemyslu naftowego i w?glo-
wego -— statystyki pracy glownie dzis uzywanych
swidrow 0 216 mm i koronek 0 216 mm produkcji
tejze fabryki — stwierdzic nalezy, ze dla wykona-
nych w r* 1958 swidrow roznych typow podstawowy
wskaznik sredniej ilosci metrow uwierconych przez
jeden swider (do calkowitego jego zuzycia) pod-
niosl si? — w stosunku do wykonania z r* 1957 i lat

poprzednich — o 50% do 200% w zaleznosci od
typu swidra, zas dla koronek— o 50% do 100%,—
przy czym poprawil si? rowniez wskaznik pr?dkosci
mechanicznej wiercenia tak dla swidrow, jak i dla
koronek*

Taka jakosc swidrow i koronek 0 216 mm
produkcji FNW dorownuje, a nawet niejednokrotnie
przewyzsza jakosc takich wykonan zagranicznych,
jak czeskie, czy austriackie i radzieckie z lat po-
przednich* Natomiast jest ona ci^gle gorsza od wy-
konan amerykariskich i innych firm zachodnich*
I jakkolwiek dalszym polepszaniem technologii wy-
konania moznaby jeszcze uzyskac pewne efekty
dodatnie na tym odcinku, to jednakpoz^dane polep-
szenie wymaga srodkow bardziej radykalnych* Za-
znaczyc nalezy, ze w tej chwili chodzi nie tyle o ko-
ronki gryzowe, ktorych obecna jakosc przy stoso-
wanej technologii rdzeniowania nie nastr?cza uzyt-
kownikom wi?kszych trudnosci, ile — o swidry
gryzowe* (Sprawa koronek, obejmuj^ca inne zagad-
nienia konstrukcyjno-technologiczne, zostanie omo-
wiona oddzielnie — pozniej)*
W zwi^zku z powyzszym Fabryka Narz?dzi

Wiertniczych w Krakowie opracowata w pierwszym
potroczu 1959 r* konstrukcj? i technologi? nowego
wykonania swidrow gryzowych 0 216 mm wszy-
stkich typow, — opieraj^c si? przy tym na wlasnych
pomiarach i badaniach zuzytych i nowych swidrow
krajowych i zagranicznych oraz na ekspertyzie ma-
terialowo-technologicznej swidrow zagranicznych
przeprowadzonej w Zakladzie Badan Materialow
Politechniki Sl^skiej i cz?sciowo w Hucie Stalowa
Wola*
W swietle wynikow tych badan nalezy stwierdzic

ogolnie, co nast?puje:

? T A 335
\

1* Gatunki stali uzywane dotychczas na poszcze-
golne elemenfy swidrow nie budz^ zasadniczych
zastrzezeri jakosciowych w porownaniu ze sto-

sowanymi w wykonaniach zagranicznych, a do-
datkowe materialy wprowadzone w nowym wy-
konaniu mozna dobrac w asortymencie stali pro-
dukowanym przez nasze huty*

2* W dotychczasowym wykonaniu najslabszym
ogniwem swidra jest ulozyskowanie gryzow, zu-
Zywaj^ce si? znacznie wczesniej od ich uz?bie-
nia, — przy czym to przedwczesne zuzycie za-
czyna si? od lozyska slizgowego; zatem w nowym
wykonaniu nalezy' przede wszystkim zmienic
konstrukcj? i technologi? ulozyskowania*

3* W ukladzie i geometrii gryzow i ich uz?bienia
dotychczasowa konstrukcja posiada pewne uste-
rki, wpdywaj^ce ujemnie na trwalosc zarowno
uz?bienia, jak i ulozyskowania gryzow; wobec
czego w nowym wykonaniu bl?dy te b?d^ usu-
ni?te w dostosowaniu do wykonan amerykari-
skich*

W szczegolach nowe wykonanie swidrow gry-
zowych — na razie 0216 mm — oparto na nast?-
puj^cych zalozeniach:

I* Materialy:

Segment swidra z czopem lozyskowym, wyko-
nywany dotychczas jako jednolita odkuwka matry-
cowa ze stali 18HGM wzgh 18HGMA, uzyskuje
po naw?glaniu i odpowiedniej obrobce cieplnej
wlasnosci mechaniczne rdzenia min*: Rr— 110 kG/
mm2

, Rpl — 90 kG/mm2
, a5 — 10%, c — 50%

i U —-9 kGm/cm2
, a twardosc warstwy na-

w?glonej na wszystkich biezniach lozyskowych
min* 60 Hro W'FNW wykonano w ub* roku row-
niez pewne partie swidrow (0 216 mm) z segmen-
tami ze stali 12HN2A wzgl* 12HN3A, ktore dawaly
wprawdzie nizsze wlasnosci mechaniczne (Rr — 80
wzgl 95 kG/mm2

, Rpl — 60 wzgl* 70 kG/mm2
),

ale byly wygodniejsze i pewniejsze w obrobce ciepl-

nej* W pracy swidrow z segmentami z'wymienio-
nych stali bezniklowych i niklowych nie stwierdzono
roznic jakosciowych, ktore uzasadnialyby stosowa-
nie znacznie drozszych gatunkow z dodatkiem de-
ficytowego niklu*

Jak wykazaly badania, segmenty swidrow za-
granicznych wykonywane s^ — nawet w tej samej
wytworni — z roznych gatunkow stali odpowiada-
j^cych naszym gatunkom wg* PN: 18HGMA,
14HN, 20 z dodatkiem Mo, a nawet 45 z dodatkiem
Mo* W przypadku dwoch ostatnich gatunkow, wla-
snosci mechaniczne rdzenia segmentu s^ znacznie
nizsze od uzyskiwanych na gatunkach dotychczas
przez nas stosowanych* Przy gat* 45 utwardzenie
biezni lozyskowych uzyskuje si? nie przez naw?gla-
nie, ale przez hartowanie powierzchniowe*

Bior^c pod uwag? powyzsze, jak rowniez oblicze-
nia wytrzymalosciowe czopa lozyskowego, przy
uwzgl?dnieniu zwi?kszenia w nowym wykonaniu
jego srednic poszczegolnych biezni oraz dopu-
szczenia wi?kszych naciskow na swider wedlug za-
lecen wytworni zagranicznych a nadto — dla uzys-
kania lepszych warunkow obrobki cieplnej niz przy
stali 18HGM (o stosunkowo dose duzej zawartosci
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w?gla) — w nowym wykonaniu przewiduje si? uzy-

cie na segmenty stali chromowo-manganowo-
molibdenowej w gat* 15HGM, przy ktorej po na-

w?glaniu i odpowiedniej obrobce cieplnej osi^gamy

dla rdzenia min* : Rr—90 kG/mm2
, Rpl—70kG/mm2

,

a5— 12%, c— 45% i U min*— 8 kGm/cm2
, a twar-

dosc warstwy. naw?glonej powyzej 60 Hrc* Oczy-

wiscie — jako gatunki rownorz?dne pozostaj^ nadal

stale 12HN2A wzgL 12HN3A, ktorych stosowanie

nie znajduje jednak tutaj ani technicznego, ani

ekonomicznego uzasadnienia* Natomiast dopusz-

czalne— stosowanie stali 18HGM wzgL 18HGMA
(lez^cych juz na granicy stali do ulepszania cieplnego)

ust?puje miejsca stali 15HGM pod wzgl?dem

warunkow obrobki cieplnej segmentow*

Na gryzy swidra, wykonywane dotychczas z od-

kuwek z tej samej stali (18HGM wzgL 18HGMA)
co segmenty i podlegaj^ce — poza napawaniem

utwardzaj^cym z?bow — analogicznej obrobce cie-

plnej, FNW uzywala rowniez stali chromowo-ni-

klowych 12HN2A wzgL 12HN3A, nie stwier-

dzaj^c — poza wygodniejsz^ i pewniejsz^ obrobk^

cieplng. — roznic jakosciowych w pracy swidrow*

Badane swidry zagraniczne mialy gryzy wykonane

ze stali odpowiadaj^cych wg* PN gatunkom:

20HN3A i 14HN wzgL ze stali niklowych (ok*

3% Ni) do naw?glania (ok* 0,2 % C) z dodatkiem

Mo, nie maj^cych odpowiednika w PN*
Analiza wlasnosci mechanicznych tych stali po

obrobce termicznej w porownaniu z obliczeniami

wytrzymalosciowymi gryza i jego z?bow prowadzi

do wniosku, ze na gryzy — w nowym wykonaniu—
Zupelnie odpowiedni^ stalg. jest rowniez gat*

15HGM* Niemniej FNW przeprowadzi proby

Z gryzami rowniez ze stali 12HN2A wzgL 12HN3A
celem sprawdzenia, w jakim stopniu wymienione

gatunki mog^ poprawic jakosc uz?bienia swidrow

i czy uzasadnione b?dzie praktycznie stosowanie

tutaj drozszych stali z deficytowym niklem*

Walki lozyskowe wykonywane b?d^ nadal ze

stali LH15, zapewniaj^cej jak najlepsze wlasnosci

mechaniczne tych elementow lozyska tocznego

swidra* W wykonaniach zagranicznych — nawet

przoduj^cych wytworni — na walki uzywa si? stali

podrz?dnej, zblizonej do gatunku PS1 (stal spr?zy-

nowa krzemowa)* Stwierdzone w jednym z bada-

nych przypadkow uzycie na walki stali 50HN nie

daje podstawy do przejscia na ten gatunek, ktory

pod wzgl?dem spr?zystosci ust?puje stali LH15*
Kulki lozyskowe — w wykonaniu krajowym

z LH15, a w zagranicznym z PS1 — nie budZ3

zastrzezen*

Kolki blokuj^ce otwor na kulki (w segmen-

cie) — ze wzgl?du na obrobk? mechaniczne i ter-

miczne lecznie z segmentem — wykonywane b?de

nadal ze stali tej samej, co segment* W rozwieza-

niach zagranicznych — nawet bardzo dobrych —
stosuje na ten element stal podrz?dnego gatunku:

w?glowe automataw^* Materialy na nowe ele-

menty swidra, podane w opisie nowego wykonania,

znajdujemy w asortymencie produkowanym przez

huty krajowe* I tak:

Korki oporowe w gryzie (ewent* i w czopie

slizgowym segmentu) moge bye wykonane b^dz

Ze stali szybkotnecej, bedz z narz?dziowej stopowej,

b^dz tez Z LH15*
Tulejki dla lozyska slizgowego w gryzie —

wysokoprocentowa stal stopowa chromowa z na-

w?gleniem warstwy wewn?trznej*

Napawanie czopa slizgowego segmentu po

obwodzie i z czoia moze bye wykonane albo ma-

terialem stellitopodobnym (paleczki PNS wzgL
elektrody Stel* 1) albo elektrodami specjalnymi

do napawania stall stopowych*

Dysze dla pluczki b?de wykonywane z w?-

glikow spiekanych wolframu w formie goto-

wych ksztaltek, a do czasu ich uzyskania mozna
uzywac stali stopowej naw?glanej od wewn^trz

i odpowiednio ulepszonej cieplnie*

Materialy na wymienione nowe elementy swidra

musz^ si? odznaczac przede wszystkim wysok^ od-

pornosci^ na scieranie* Co do niektorych ich gatun-

kow podanych wyzej alternatywnie FNW prze-

prowadzi proby dla wybrania z nich do stosowania

na stale tych, ktore okaz^ si? i technicznie i ekono-

mieznie najbardziej odpowiednie*

Uzyskanie z opisanych materialow dla kazdego

elementu swidra jak najlepszych jego wlasnosci

mechanicznych i strukturalnych, wymaganych wa-

runkami jego pracy, uwarunkowane jest nast?puj^-

cymi okolicznosciami

:

1* otrzymywanie z hut materialu wyjsciowego

jakosciowo zupelnie pewnego,

2* prawidlowe przeprowadzenie procesow przepi-

sanej obrobki cieplnej,

3* nienaganne sprawdzenie wlasnosci uzyskanych

w trakeie procesu produkcyjnego*

ad 1 Dobr^ jakosc wyrobow hutniezyeh na

swidry — w postaci odkuwek i pr?tow —
FNW zapewnia sobie odbiorem tych materia-

low na hutach przez przedstawicieli Akademii

Gorn*-Hutn*, niezaleznie od odbioru przez

kontrol? techniczn^ huty*

ad 2 W zakresie obrobki cieplnej FNW dys-

ponuje dostateeznymi srodkami i metodami

zapewniaj^cymi prawidlowe wyniki tych pro-

cesow* W szczegolnosci — naw?glanie prze-

prowadza si? w naturalnym gazie ziemnym
(systemem mufli w komorowych piecach

gazowych), hartowanie i odpuszczanie, jak

i wyzarzanie — giownie w piecach elektrycz-

nych, a takze w k^pielach solnych, przy czym
pomiar temperatur w piecach rejestrowany jest

centralnie, a piece elektryezne posiadaj^ auto-

matyczn^ regulacj? temperatur*

ad 3 W obrobce cieplnej — analogicznie jak

w obrobce mechanicznej
— stosuje si? oprocz

odbioru ostateeznego bardzo szczegolow^

kontrol? mi?dzyoperacyjn^, ktora dla

glownych elementow swidrow jest 100 pro-

centowa*

Wyniki kazdej operaeji cieplnej. sprawdza si?

nie tylko przez pomiar twardosci, ale cz?s-

ciowo i przez badanie makro- i mikrostruk-

tury, a w przypadkach uzasadnionych —

-

okresowo — i przez sprawdzenie wlasnosci

mechanicznych* Wymienione badania prze-

prowadza si? b^dz na elementach wybranych
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Z partii, b^dz tez— glownie dla naw?glania—
na specjalnych probkach kontrolnych*

Dla glownych elementow z partii probnych
swidrow nowego wykonania przeprowadzono
badania porownawcze w stosunku do analo-

gicznych elementow swidrow zagranicznych*

II* Ulozyskowanie gryzow:
Badania i pomiary zuzytych swidrow gryzowych

w dotychczasowym wykonaniu FNW wykazuj^
przedwczesne zuzywanie si? ulozyskowania gryzow
w stosunku do ich uz?bienia, co jest przyczyn^ zbyt

krotkiej zdatnosci swidra do efektywnej pracy*

Analiza tego zjawiska prowadzi do nast?puj^cych

stwierdzen

:

L Ulozyskowanie gryza swidra zlozone z trzech ele-

mentarnych lozysk poprzecznych : waleczkowego,
kulkowego i slizgowego (rys* 1) nie zawiera wla-

sciwie elementu lozyska wzdluznego, gdyz ksztalt

biezni lozyska kulkowego pozwala wprawdzie na
cz?sciowe znoszenie przez nie obci^zen wzdluz-
nych, ale tylko w bardzo maiym zakresie* Tym-
czasem lozysko to (kulkowe) musi znosic calko-

wicie stosunkowo duze sily wyst?puj^ce podczas
pracy swidra wzdluz osi gryza, wskutek czego

zuzywa si? szybko w kierunku wzdluznym, po-

woduj^c przedwczesne powstawanie luzow i nisz-

czenie kulek, a w konsekwencji zl^ ppc? calego

ulozyskowania*

2* Srednice lozysk elementarnych s^ za male nie

tyle ze wzgl?du na wytrzymalosc czopa w prze-

krojach niebezpiecznych, ile z uwagi na naciski

jednostkowe, ktore — ze wzgl?du na prac? czopa
tylko na dolnej cz?sci jego obwodu — prowadzi
do jego szybkiego zuzywania si? w tej cz?sci*

3* Obci^zenia przenoszone przez gryz na czop
lozyskowy s^ najniebezpieczniejsze dla elementu
slizgowego, ktory. w stosunku do obu lozysk

tocznych ma z natury swojej pracy gorsze wa-
runki tarcia powierzchniowego* Wobec tego od-

pornosc na scieranie lozyska slizgowego, uzyska-

na przez naw?glanie i obrobk? ciepln^ czopa

i gryza, okazuje si? za mala w stosunku do obu

lozysk tocznych i dlatego element slizgowy

zuzywa si? od nich szybciej, daj^c pocz^tek
niszczenia si? calego ulozyskowania*

Dlatego w nowym wykonaniu — pozostawiaj^c

dotychczasowy uklad ulozyskowania — zmieniono
jego konstrukcj?, jak pokazano na rys* 2, a miano-
wicie:

1* Dla odci^zenia lozyska kulkowego od
obci^zen wzdluznych wprowadzono w gryzie

korek oporowy wspolpracuj^cy z powierzchni^
czolow^ czopa slizgowego, przy zachowaniu
takich tolerancji montazowych, aby lozysko kul-

kowe prawie hie przenosilo sil osiowych*

2* Powi?kszono do mozliwego maksimum wy-
miary poprzeczne, a cz?sciowo i wzdluzne lo-

zyska, przez co zwi?kszono rowniez ilosc ele-

mentow tocznych, tj* waleczkow i kulek, —
jak podano w tablicy 1*

3* Celem zwi?kszenia odpornosci na scie-

ranie czop slizgowy napawany jest na obwodzie,
jak i z czola materialem stellitopodobnym,

a w lozysko slizgowe gryza wprowadzono tulejk?

(o powierzchni wspolpracuj^cej z czopem) bardzo
odporn^ na scieranie*

Zwi?kszenie wymiarow lozyska w przekrojach nie-

bezpiecznych zezwoli rowniez — jak wykazuje obli-

czenie wytrzymalosciowe — na stosowanie obci^-
zen dopuszczalnych na swider o okolo 45%
wi?kszych w stosunku do dopuszczalnych dla do-

tychczasowego wykonania* Zapewni to zatem mo-
zliwosc stosowania dla naszych swidrow paramet-
row wiercenia zalecanych przez zachodnie wytwor-
nie zagraniczne i wymaganych w nowoczesnej
technice wiercenia*

Na trwalosc ulozyskowania ma duzy wplyw —
poza jego konstrukcj^ — stopniowanie odpor-
nosci na scieranie jego elementow w zaleznosci

od wielkosci ich powierzchni bior^cych udzial

w pracy lozyska* Mianowicie — odpornosci na
scieranie powinny

4
pozostawac do siebie w stosunku

odwrotnym do wielkosci tych powierzchni, co

w przypadku ulozyskowania swidrow prowadzi do
takiego stopniowania: najwi?ksz3 odpornosc po-

winny posiadac bieznie lozyskowe czopa, mniejsz^

—
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bieznie gryza, najmniejsZ3 — kulki i waleczki.

Slusznosc tej zasady potwierdza si? w pomiarach

elementow lozyskowych zuzytych swidrow. Jak-

kolwiek w dotychczasowej dokumentacji swidrow
nie uwzgl?dniano powyzszego stopniowania,

w FNW juz w roku ubiegiym wprowadzono oma-
wian^ gradacj?. W praktyce, stosuje si? stop-

niowanie, twardosci wedlug wyzej podanej zasady.

Tablica 1

Porownanie zasadniczych wymiarow uiozyskowania swidra

Q 216 mm w dotychczasowym i nowym wykonaniu

Lp. Okreslenie:
Jedn.
miary:

w wykonaniu

dotych-
czaso-

wym:
nowym:

1 2 3 4 5

1 . Srednica biezni

walkow w seg-

mencie
mm 44,8 50,8

2. Srednica waika
lozyskowego

mm 10 10

3. Dlugosc waika
lozyskowego

mm 20 22,4

4. Ilosc walkow •

lozyskowych szt. 17 19

5. Srednica biezni

.
kulek w segmen-
cie

mm 32,8 41

6. Srednica kulki
•

mm 12,7 12,7

7. Ilosc kulek szt. 11 13

8. Sreanica czopa
slizgowego w se-

gmencie
mm 20 24

W nowym wykonaniu pozostawiono dotychcza-

sowe stopniowanie twardosci dla biezni lozysk

tocznych oraz kulek i waleczkow, natomiast dla

elementow lozyska slizgowo-oporowego miaro-

dajna b?dzie nie twardosc, ale odpornosc na

scieranie wyzsza niz dla lozysk tocznych, a za-

pewniona przez odpowiedni dobor materiafow i ich

obrobk? ciepln3.

Poza tym zastosowano nadal i w nowym wyko-
naniu szlifowanie biezni lozyskowych za-

rownp gryzow, jak i czopa segmentu. Ma to na

celu nie tylko uzyskanie odpowiednich dla lozyska

gladkosci biezni, ale glownie uzyskanie mozliwosci

usuni?cia ewentualnych odksztalcen powstalych

podczas obrobki cieplnej. Wprawdzie niektore wy-

twornie zagraniczne nie stosuje szlifowania czopa

segmentu, ale — dysponuj^ one nie posiadanymi

przez nas warunkami izotermicznej obrobki cieplnej

segmentow, przy ktorej nie zachodzi niebezpieczeri-

stwo odksztalcen.

Ill* Uklad i geometria uz?bienia gryzow:

Uz?bienie gryzow, od ktorego w pierwszym
rz?dzie zalezy charakter i efekt pracy swidra w otwo-

rze wiertniczym, jest w dotychczasowym wykonaniu

swidrow FNW na ogol trwalsze od ich uiozysko-

wania. Analizuj^c jednak konstrukcj? gryzow za-

granicznych oraz zuzywanie si? uz?bienia swidrow
krajowych dochodzimy do wniosku, ze w nowym
wykonaniu nalezy wprowadzic — w stosunku do
dotychczasowego — szereg zmian konstrukcyjnych

i technologicznych uz?bienia, ktore zwi?ksz^ jeszcze

jego trwalosc i zapewni^ lepsze warunki pracy

swidra.

Zarowno uklad, jak i geometria gryzow i ich

z?bow S3 — jak wiadomo — rozne dla roznych
typow swidra, tj. dla roznych skal przewiercanych.*)

O ile w pokladach twardych, gdzie z?by gryzow
wbijaj^ si? w skal? i krusz3 j3 wzgl?dnie odlupuj^,

d^zymy do uzyskania mozliwie czystego toczenia

si? gryzow po dnie otworu (bez poslizgu), to znowu
w skalach mi?kkich, gdzie dzialanie z?bow jest

raczej skrawaj^ce, staramy si? uzyskac dodatkowo
poslizg gryzow — tym wi?kszy, im mniejsza jest

wytrzymalosc ' skaly. Wymaganiom tym czynimy
zadosc przez odpowiedni uklad gryzow wzgl?-
dem osi swidra oraz uksztaltowanie gryzow
wedlug stozka wlasciwego lub przez dodanie

jednego wzgl?dnie dwoch stozkow pomocni-
czych, — co wi^ze si? rowniez z samooczyszczal-

nosciq z?bow oraz Z pokryciem dna otworu.

Na rys. 3—5 pokazano rozne uklady gryzow
wzgl?dem osi swidra przy zastosowaniu roznych

stozkow tworz^cych gryz* I tak:

Rys. 3 przedstawia gryzy o stozku wlasciwym,
ktorych os przechodzi przez os swidra,

a wierzcholek lezy tez w osi swidra. Teore-

tycznie wyst?puje tu czyste toczenie, bez

poslizgu. Z?by nie s3 samooczyszczaj3ce si?.

Rys. 4 — to gryzy z jednym stozkiem pomocni-

czym, z osi3 przechodz3C3 przez os swidra,

ale z wierzcholkami stozkow lez3cymi poza

t3 osi3. Uklad ten pozwala na samooczysz-

czalnosc z?bow. Obok toczenia wyst?puje

tu nieznaczny poslizg*

Rys. 5 przedstawia gryzy, ktorych os przesuni?ta

jest wzgl?dem osi swidra i w ktorych za-

stosowano jeden stozek pomocniczy* Roz-

wi3Zanie to ma zastosowanie dla gryzow
samooczyszczaj3cych si?, jak rowniez po-

zwala na zwi?kszenie wielkosci poslizgu.

Dotychczas swidry typu T wykonywano w ukla-

dzie podanym na rys. 3, zas typy S,M i BM byly

wykonywane w ukladzie podanym na rys. 4.

W nowym wykonaniu — za wzorem amery-

kanskim — zastosowano dla typu T uklad wedlug
rys. 4, zas dla typow S,M i BM uklad podany
na rys. 5 — z tym, ze wielkosc przesuni?cia osi

*) Jak \wi wspomnielismy na pocz^tku, produkujemy
w kraju zasadniczo 4 typy swidrow dla kazdej srednicy,

a mianowicie:

Typ T — do pokladow twardych o wytrzymalosci na
sciskanie ponad 1800 kG/cm2

, do 3000 kG/cm2
,

Typ S — do pokladow sredniej twardosci o wytrzyma-
losci ponad 1000 kG/cm2

, do 1800 kG/cm2
,

Typ M — do pokladow mi?kkich o wytrzymalosci od
400 do 1000 kG/cm2

,

Typ BM — do pokladow bardzo mi^kkich o wytrzymalosci

ponizej 400 kG/cm2
.
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gryza wzgl?dem osi swidra jest rozna dla kazdego
typu i ze zastosowano dwa stozki pomocnicze* Na
uklad gryzow z nieznacznym poslizgiem dla swi-
drow typu T zdecydowano si? z uwagi na to, ze
uklad podany na rys* 3 nie pozwolilby na wzmocnie-
nie ulozyskowania, a wzmocnienie to ma wi?kszy
wplyw na popraw? jakosci swidrow T, anizeli wy-
nosi strata wskutek poslizgu*

Wprowadzenie przesuni?cia osi gryzow wzgl?dem
osi swidra pozwolilo tez na zwi?kszenie wspol-
czynnika pokrycia dna otworu w niektorych
typach swidrow* I tak np* w dotychczasowym wy-
konaniu dla typow S i M bylo 77 —1, a w nowym
wykonaniu dla tych typow rj — 1 ,2 *

Ksztalt zewn?trzny gryzow w nowym wy-
konaniu zmienil si? nie tylko przez wprowadzenie
dwoch stozkow pomocniczych, ale takze przez
zroznicowanie k^tow wierzcholkowych stozka wla-
sciwego dla poszczegolnych typow swidra* Np* dla
typow S, M i BM k# ten by! jednakowy = 90°,

obecnie zas wynosi on (w podanej kolejnosci typow)

:

83°, 88°
i 92°* Zroznicowano rowniez k^ty wierz-

cholkowe stozkow pomocniczych dla roznych typow
awidra* W wyniku tych zmian gryzy otrzymaly
ksztalt bardziej barylkowaty* Taki ksztalt

Z jednej strony pozwala'na uzyskanie dostatecznych
grubosci scian gryza w miejscach pomi?dzy wr?bami
Z?bow a biezniami lozyskowymi, z drugiej zas
wplywa dodatnio na prac? lozyska, gdyz rozklad sit

przenoszonych podczas pracy swidra przez gryzy
na lozysko b?dzie teraz bardziej rownomierny*

0
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W geometrii gryzow wazny jest rowniez k^t y
(rys. 6) zawarty mi?dzy tworz^c^ stozka
wlasciwego a plaszczyzn^ poziom^, ktory

— dla uzyskania lepszych efektow wiercenia —
powinien bye rozny dla roznych typow swidra; O ile

bowiem w pokladach twardych d^zy si? do mozliwie

prostopadlego dzialania z?bow dla uzyskania jak

najwi?kszych napr?zen pokonuj^cych opor skaly,

a wi?c do jak najmniejszego k^ta yf o tyle w po-

kladach mi?kkich, gdzie nie trzeba tak wysokich na

-

pr?zeri, k^t y powinien bye wi?kszy— dla uzyskania

lepszego prowadzenia swidra podezas jego pracy*

W nowym wykonaniu zroznicowano wielkosc tego

k^ta dla kazdego typu swidra w granicach od 7° (T)

do 14° 30" (BM), podezas gdy w dotychczasowym
wykonaniu byl on dla typow S, M i BM jednakowy

i wynosil 12° 30\

Zagadnieniem bardzo waznymw pracy swidra jest

utrzymanie mozliwie przez caly przebieg wiercenia

stalej srednicy wierconego otworu* Szybkie zuzy-

wanie si? gryzow w miejscach ich styku ze sciang.

otworu, tj* na stozku czolowym, powoduje
utrat? srednicy swidra i odwiertu, co zmusza na-

st?pnie do poszerzania otworu, ktore obniza post?p

wiertniezy i jest bardzo szkodliwe dla nowozapusz-

czonego swidra! Aby temu zjawisku do maksimum
zapobiec, w nowym wykonaniu — na wzor za-

graniezny:

1* zapewniono liniowe stykanie si? stozka czolo-

wego gryza ze sciang otworu,

2 zmieniono ksztalt z?bow czolowych gryzow i ich

zbrojenie twardymi metalami*

ad 1. Ustalenia wlasciwego ksztaltu czola gryza dla

tego zalozenia mozna dokonac grafieznie lub

analitycznie* Dokladne przedstawienie tego

zagadnienia byloby zbyt obszerne i nie lezy

w ramach niniejszego artykulu, dlatego przed-

stawiamy je tylko poglgdowo* Ze schematu

(rys* 6,) na ktorym — dla uproszczenia —
pokazano gryz o stozku wlasciwym z osig

przechodzgcg przez os swidra, a z wierzchol-

kiem poza osig swidra, widac, ze gryz na

srednicy wi?kszej stozka czolowego d x styka

si? ze sciang otworu w dwoch punktach :C i D,
natomiast punkt B przeci?cia si? tej srednicy

z plaszczyzng przechodzgcg przez os gryza

i os swidra znajduje si? w pewnej odleglosci e

od sciany otworu* Dobierajgc odpowiednio

srednic? mniejszg stozka czolowego d 2 tak,

aby stykala si? ze sciany otworu w jednym
punkeie, a mianowicie A, zapewniamy liniowe

stykanie si? stozka czolowego gryza podezas

jego pracy ze sciang otworu, (w rozpatry-

wanym wypadku na 2 liniach krzywych

AC i AD lezgeych na pobocznicy stozka czo-

lowego)* Przy spelnieniu tego warunku wy-

pada a wi?c kgt zawarty mi?dzy
tworzgeg stozka czolowego a sciany ot-

woru: d = p— a> 0* (W przypadku gryza

Z przesuni?ciem osi wzgl?dem osi swidra po-

wyzsze wyjasnienie poglgdowe nie ulega

zmianie, tylko schemat rys* 6 ulegnie odpo-

wiednim przesuni?ciom*)

W dotychczasowym wykonaniu swidrow mie-

lismy dla wszystkich typow kgt d = 0, a wi?c

punktowe stykanie si? gryza ze sciany otworu

w czasie pracy swidra, co jest jedng z glow-

nych przyezyn przedwczesnego tracenia sre-

dnicy swidra i otworu. W nowym wykonaniu

zalozylismy kgt d >0, przy czym wielkosc jego

wypada rozna dla roznych typow swidra,

mianowicie — od 2° 10
7

(T) do 8° 30' (BM)*

ad 2 Niezaleznie od powyzszego do zabezpieczenia

swidra przed utratg srednicy przyezynia si?

wydatnie
1

odpowiednie uksztaltowanie
i zbrojenie utwardzajgce czolowej partii

wienca zewn?trznego gryza obrabia-

jgcej scian? otworu* Ma to wielkie znaezenie

zwlaszcza dla typow T i S* Dlatego tez w no-

wym wykonaniu swidrow wprowadzono inne

niz dotychczas rozwigzanie tej partii, miano-

wicie: '

— dla typu T wedlug rys* 7, tj* o z?bach

wienca zewn?trznego w ksztalcie litery

— dla typu S wedlug rys* 8, tj* o z?bach

wienca zewn?trznego w ksztalcie litery ,,L“*

Silne zbrojenie materialem utwardzajgcym

< czolowych partii tych z?bow pokazujg wy-

raznie oba rysunki*

Ksztalt z?bow pozostalych i ich rozklad w po-

szczegolnych wiericach gryzow dla swidrow roznych

typow w nowym wykonaniu nie wymaga szczego-

6
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lowego omawiania, jakkolwiek w wyniku opisanych
wyzej zmian konstrukcyjnych, jak i analizy wzorow
zagranicznych ulegly one pewnym zmianom w po-
rownaniu z konstrukcj^ dotychczasow^* Nie to

jednak zmiany zasadnicze*

Trwalosc tiz?bienia gryzow, jak i efekt wiercenia
nimi zalezy w duzym stopniu takze od sposobu
napawania z?bow metalami utwardzaj^cymi
i od wlasnosci tych metali, a zwlaszcza od ich
twardosci i odpornosci na scieranie* Jak wykazaty
badania, w swidrach amerykanskich warstwa na-
pawana gryzow zawiera lane ziarna w?glikow wzgl?-
dnie borkow wolframu o bardzo duzej twardosci:

ok* 3000 HV, w osnowie mi?kszej (400—450 HV),
zas gryzy w wykonaniu radzieckim posiadaj^ w ana-
logicznej warstwie tylko slady boru, a glownie ziar-

niste w?gliki wolframu o twardosci 1500—1600 HV
(w osnowie podobnej do amerykariskiej)* Natomiast
uzywane przez nas krajowe paleczki do napawania
PNT (Baildonit), zawieraj^ce ziarna w?glikow wol-
framu, daj^ po napawaniu twardosci ziarn zblizone
do radzieckich, ale znacznie nizsze od amerykan-
skich i w dodatku wahaj^ce si? w duzych granicach
w dol, nawet do ok* 800 HV w niektorych wypad-
*kach* Z porownania tego wynika, ze nasze materialy
utwardzaj^ce maj^ wlasnosci zbyt niskie i nierowne
i dlatego powinny bye zast^pione gatunkiem lepszym*
(W tej sprawie FNW zwrocila si? juz do Huty
Baildon)* Nie bez wplywu na jakosc warstwy utwar-
dzaj^cej jest rowniez sama technologia napawania*
U nas stosuje si? nadal napawanie autogeniezne
(w plomieniu acetylenowo-tlenowym), podezas gdy
za granic^ stosuje si? juz do tego celu metod? pr^dow
wysokiej cz?stotliwosci, ktora eliminuje w duzym
stopniu ujemne skutki, jakie moze nieraz spowodo-
wac nieumiej?tnosc, czy tez nieuwaga spawacza od-
nosnie dyscypliny parametrow napawania autoge-
nieznego* Dlatego wielc’e poz^dane jest przejscie

i u nas — w najblizszej przyszlosci — na napawanie
utwardzaj^ce pr^dami wysokiej cz?stotliwosci* Za-
nim to jednak nast^pi musimy jak najszybciej za-

stosowac materialy utwardzaj^ce lepsze od dotych-
czas uzywanych i do maksimum zaostrzyc dyscy-
plin? technologiczng. napawania* Bez zdecydowanej
poprawy na tym odcinku nie uzyskamy bowiem
pelnych efektow, jakie maj^ dac opisane wyzej
zmiany konstrukcyjne i technologiczne wprowa-
dzone do nowego wykonania swidrow gryzowych*
Wykonane w FNW wedlug powyzszyeh zalozeri

partie probne swidrow 0 216 mm wszystkich typow
poddawane s^ na kopalniach PN probom porownaw-
czym ze- swidrami amerykanskimi firmy ^Security

44

*

Od wyniku tych prob zalezy, czy opisana konstruk-
eja i technologia nadaje si? juz do produkcji seryjnej,

czy tez wymagac b?dzie pewnych poprawek* W kaz-
dym razie jestesmy juz na progu do dorownania
jakosp^. naszej produkcji swidrow przoduj^cym wy-
robom zagranieznym* Jezeli nowe wykonanie swid-
row 0216mm da dobre rezultaty, FNW przystqpi do
poprawienia w analogiczny sposob konstrukcji i te-

chnologic swidrow innych wymiarow, zarowno uzy-
wanych w kraju, jak i nietypowych u nas, a poszu-
kiwanych przez zagranic?*

Dr inz. Bronislaw Fleszar
Instytut Naftowy

622 *245 *543 : 622*32

Zagadnienie optymalnej ilosci piasku do hydraulicznego
szczelinowania pokfadow

Jednym z zasadniezyeh parametrow hydrauli-
cznego szczelinowania pokladu jest odpowiedni do-
bor piasku do podparcia utworzonej w trakeie za-
biegu szczeliny i niedopuszczenia do jej zamkni?cia
si?, gdy cisnienie szczelinuj^ce zostanie obnizone*

Od wielkosci ziarn piasku i jego koncentracji w szcze-
linie zalezy takze w duzym stopniu wielkosc poz-
niejszego wydobycia ropy*

Na rys* 1 pokazano w jakim stopniu zmienia si?

wydajnosc odwiertu po wykonaniu szczelin o roz-
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nych zasi?gach i szerokosciach, a wi?c posrednio

takze w zaleznosci od srednicy ziarn uzytego do za-

biegu piasku(7)
.

Nalezy zwracac uwag? na trzy glowne cechy

piasku jako czynnika podsadzaj^cego szczelin? —
jednolitosc jego ziarn, ich rozmiary oraz kanciastosc.

Powinien on bye zaokr^glony, stosunkowo duzej

srednicy i o minimalnych roznicach w wielkosci

ziarn.

Rys. 1. Zmiana wydajnosci odwiertu w zaleznosci od

zasiegu i szerokosci szczeliny (wg G, K. Maksymowicza)

Najlepsze wyniki osiqga si? z piaskiem o sred-

nicy ziarn 0,5—0,8 mm (20—40 mesh), o ziarnach

zaokr^glonych, co zapobiega w duzym stopniu za-

tykaniu wejscia do szczeliny. Piasek o srednicy

Ziarn 1 mm stosuje si? rzadziej, a jeszcze grubszy

tylko w wyj^tkowych przypadkach. Dawniejsza me-

toda wtlaczania najpierw drobniejszego piasku

(0,25—0,5 mm) w celu ulatwienia nast?pnego wej-

scia do szczeliny wi?kszych ziarn zostala obecnie

zast^piona przez pocz^tkowo mniejsz^ koncentracj?

piasku we wtlaczanej cieczy, ale wymiary ziarn po-

zostaj^ juz jednakowe dla calej ilosci wtloczonej

mieszaniny piasku z nosnikiem. Liczne doswiad-

czenia wykazaly, ze wprawdzie drobniejszy piasek

latwiej przechodzi przez szczelin?, jednak wi?ksze

ziarna piasku s^ skuteezniejsze, jesli chodzi o wi?-

ksz3 przepuszczalnosc szczeliny, ponadto przez ka-

naly mi?dzy poszczegolnymi ziarnami piasku grub-

szego mog^ latwiej przechodzic w czasie eksploa-

taeji mniejsze stale cz^steczki, dla ktorych drobny

piasek moze stanowic filtr.

Przeprowadzone za granic^ (Battelle Memorial

Institute) doswiadezenia wykazaly, ze zagadnienie

doboru piasku, a zwlaszcza okreslenie jego koncen-

tracj i w cieczy wtlaczanej jest jednym z najwazniej-

szyeh parametrow zabiegu szczelinowania. Glow-

nym zadaniem piasku jest jego rola jako czynnika

podpieraj^cego w szczelinie, powinien on zatem za-

pelnic szczelin? tylko w takiej ilosci, by po zabiegu

mogl odbywac si? przez nk| maksymalny doplyw

ropy do odwiertu. Jesli wprowadzi si? za malo piasku

do szczeliny, wtedy zbyt duze cisnienie nadkladu

skal moze doprowadzic po zakonezeniu szczelino-

wania do cz?sciowego lub nawet calkowitego zam-

kni?cia szczeliny, co w rezultacie unicestwi efekt

zabiegu, natomiast zbyt duza ilosc wprowadzonego

do szczeliny piasku przeszkadza znowu przeplywowi

ropy przez szczelin?,

Ilosc dodawanego piasku do cieczy szczelinuj^cej

jest rozna i jest jeszcze dot^d kwesti^ sporn^. Do
niedawna uwazano na ogol w praktyce za optymaln^

koncentracj? piasku w cieczy stosunek 1 : 8,8

obj. (1 kg piasku na 5,5 1 nosnika), rzadziej 1 : 12,8

(1 kg/8 1). Niemniej jednak w praktyce obecnej

istnieje powszechna tendeneja zwi?kszania koncen-

tracj i piasku w nosniku do stosunku 1 : 6,4— 1 : 4,8

(1 kg na 4—3 litry), a nawet do 1 : 4 (1 kg piasku

na 2,5 litra nosnika).

Okreslenie optymalnej ilosci piasku do zabiegu

szczelinowania mozna teoretyeznie latwo rozwi^zac

za pornoc^ nieskomplikowanych, znanych z li-

teratury wzorow^. Zaklada si? przy tym, ze ziarna

piasku maj^ ksztalt okr^gly, jednakow^ wielkosc i s^

rozlozone w szczelinie rownomiernie. Jak latwo zro-

zumiec, warunkiem pozostania utworzonej szczeliny

w stanie otwartym musi bye rownowaga sil —
Z jednej strony sily wywieranej przez nadklad i re-

gionalne napi?cie Fst staraj^cej si? zamkn^c szcze-

lin? i — z drugiej strony, sily kazdego ziarna piasku

Fp dzialaj^cego na poklad oraz sily plynu zlozowego

Fz wypelniaj^cego szczelin?, a staraj^cych si? wspol-

nie utrzymac szczelin? otwart^, czyli

Fs = mFp +Fz (1)

gdzie m oznaeza ilosc ziarn piasku na 1 cm2 po-

wierzchni szczeliny.

Jezeli w p'owyzszym rownaniu zamiast sil Fs i Fz

wstawimy odpowiednie okreslenia cisnieri Ps i PZf

wowczas otrzymamy: ' ^

Ps—Pz = mFp (2)

gdzie Ps
— cisnienie s^siaduj^cego ze szczeliny

pokladu,

Pz — cisnienie zlozowe.

Przed rozpocz?ciem szczelinowania wartosc Fp

mozna przyrownac do wartosci wytrzymalosci po-

kladu na zgniatanie, czyli

mFp = an kc

— powierzchnia kontaktu ziarna piasku

i pokladu (rys. 2),

— minimalna liezba ziarn piasku na 1 cm2

powierzchni szczeliny, konieezna do

zabezpieczenia przeciw zgnieceniu

scian szczeliny,

— wytrzymalosc pokladu na zgniatanie.

4/

Rys. 2, Wzajemny stosunek skaly ziozowej do ziarna piasku

w szczelinie

Wowczas rownanie (2) przyjmie postac;

Ps— P~ — a nkc (3)

Powierzchnia kontaktu obu czgsci kulistego

ziarna piasku ze scianami szczeliny,, przy ktorej

mozna przyjgc, ze nast^pi deformaeja sciany wokot
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kuli piasku, wynosi w przyblizeniu (w zakresie, gdy

a = 2ndh = nd(d— w)

gdzie

d — srednica ziarna piasku,

w — szerokosc szczeliny,

, d— wh= ^2~

Po wstawieniu wartosci na a w rownanie (3),

przybierze ono postac

a st^d

Ps— Pz = 7i dn (d— w)kc

n = Ps— Pz

7td(d— w) kc

(4)

(5)

Znajqc wartosc n latwo juz — rzecz jasna —
obliczyc teoretycznie potrzebn^ do zabiegu ilosc

piasku obj?tosciowo wzgh wagowo*
W konkretnym przypadku zabiegu szczelinowa-

nia znane wszystkie wartosci po prawej stronie

rownania (5) z wyj^tkiem szerokosci maj^cej si?

utwo’rzyc szczeliny; jezeli uwzgl?dni si? je w row-

naniu, wowczas n mozna okreslic jako funkcj? w
(szerokosci szczeliny)*

Ta idealna, obliczona ilosc piasku zapewnilaby

w rezultacie maksymaln^ efektywnosc zabiegu

szczelinowania w danych warunkach, gdyby wtlo-

czony w szczelin? piasek rozmiescil si? w niej rowno-
miernie* Tyczasem jednak — mimo niezaprze-

czonych dodatnich wynikow szczelinowania — efe-

ktywnosc metody nie jest jeszcze dostateczna, wla-

snie na skutek jeszcze niezupelnie dokladnego opa-

nowania mechaniki ruchu piasku przez szczelin?

w czasie zabiegu*

Przeprowadzono wprawdzie szereg doswiadczen

nad ruchem piasku w szczelinie — i to zarowno
w szczelinie typu poziomego jak i pionowego —
tak w USA, jak zwlaszcza w Zwi^zku Radzieckim,

jednakze problem ten nie zostal jeszcze calkowicie

opanowany*
Rozwi^zanie tego zagadnienia w przypadku

szczeliny pionowej jest wi?cej proste, bowiem za-

sadniczym postulatem ruchu piasku przez szcze-

lin? jest utrzymanie pewnej szybkosci przeplywu,

ktore zapobiega wypadaniu ziarn piasku z nosnika

i osadzania si? go w dolnej cz?sci szczeliny(5j 8\ Po-

nizej bowiem wartosci pewnej krytycznej szybkosci

piasku z nosnikiem, piasek wypada z nosnika na

spod szczeliny tak dlugo, dopoki zmniejszenie si?

przekroju szczeliny nie zwi?kszy szybkosci ruchu

do poziomu krytycznego* Jesli zwi?kszy si? szybkosc

ruchu ponad wartosc krytyczn^ mozna w tym przy-

padku doprowadzic do cz?sciowego rozmycia po-

wstalego osadu piasku i przeniesienie go w dalsze

miejsca szczeliny*

Wi?cej skomplikowane jest to zagadnienie w przy-

padku utworzenia szczeliny poziomej (4)
* W miar?

bowiem wzrastania zasi?gu szczeliny od odwiertu,

zachodz^ dwa bardzo ujemne dla przebiegu procesu

zjawiska: zwi?kszenie si? gwaltowne przekroju dla

przeplywu cieczy Z piaskiem w szczelinie oraz fil-

tracja nosnika na scianach szczeliny, powoduj^ca

Z jednej strony zmniejszanie si? ilosci cieczy dla wla-

sciwej czynnosci tworzenia szczeliny i transportu

w niej piasku a % drugiej strony do zbyt duzej kon-
centracji piasku w nosniku*

Giekawe wyniki uzyskano przy badaniu ruchu
piasku i charakteru jego rozmieszczenia w szczelinie

poziomej w Groznienskim Instytucie Naftowym —
na odpowiednim modelu*

Przy wejsciu do szczeliny (na scianie odwiertu)
i niedaleko od tego miejsca w gl^b szczeliny, gdzie

szybkosc przeplywu byla dostatecznie duza, piasek

plyn^l z nosnikiem w zadanej koncentracji w od-

dzielnych ziarnach, dalej natomiast w glab szcze-

liny, gdzie szybkosc przeplywu silnie maleje, cz?sc

piasku wypadala z nosnika i tworzyla w szczelinie

„mielizny“, mi?dzy ktorymi pozostawaly koryta dla

swobodnego przeplywu* W korytach tych wypada-
nie piasku nie mialo miejsca, gdyz szybkosc prze-

ptywu byla na wymaganym poziomie*
Na skutek jednak duzych osadow piasku w nie-

dalekiej odleglosci od odwiertu dla otrzymania
szczeliny o wi?kszym zasi?gu trzeba bylo wtloczyc
dalsze ilcsci piasku, by go dalej istniej^cymi „ko-
rytami^ odprowadzic*
Po ukonczeniu zabiegu piasek blisko odwiertu

i w korytach osiada w postaci oddzielnych ziarn,

przy czym wraz z oddaleniem od odwiertu ilosc

ziarn na jednostk? powierzchni szczeliny zwi?ksza
si?* W mieliznach piasek osiada natomiast w formie
jednolitej masy, ktora po zwarciu si? szczeliny po
ukonczonym zabiegu posiada znikom^ przepusz-
czalnosc wzgh nie ma jej w ogole*

Na poclstawie tych doswiadczen mozna bylo wy-
wnioskowac, ze wlasciwie trzy czynniki wplywajq
na charakter rozmieszczenia piasku w szczelinie;

szybkosc przemieszczania si? (ruchu) w szczelinie

mieszaniny piasku z nosnikiem, koncentracja piasku
w nosniku oraz lepkosc nosnika* Tak wi?c np* przy
stalej koncentracji piasku w nosniku wraz £e zmniej-
szaniem szybkosci wtlaczania, piasek osadzal si?

w czasie ruchu blizej odwiertu i wi?ksza cz?sc

szczeliny byla w wyniku zabiegu zablokowana osa-

dami piasku* Przy jednakowej szybkosci wtlaczania,

zwi?kszenie koncentracji piasku prowadzilo rowniez
do zwi?kszonego osiadania piasku* Wreszcie np*

przy zwi?kszeniu tempa tloczenia z rownoczesnym
zwi?kszeniem lepkosci nosnika obszar tworzenia si?

mielizn w szczelinie wybitnie oddalal si? od od-

wiertu oraz zwi?kszal si? obszar zaj?ty przez kanaly

przeplywowe na mieliznach* Uzycie wi?c nosnika
o wi?kszej lepkosci zapewnia przy malych szybko-
sciach wtlaczania uzyskanie takich samych rezultatow
w przedmiocie rozmieszczenia piasku w szczelinie,

co przy wi?kszych szybkosciach wtlaczania ale

mniejszej lepkosci nosnika*

Rzecz jasna, ze prowadzenie zabiegu szczelino-

wania ze stosowaniem zbyt malej szybkosci wtla-

czania piasku z nosnikiem daje w rezultacie szcze-

lin? o mniejszym zasi?gu, gdyz piasek wypada z no-

snika i osadza si? niedaleko odwiertu i nie wnika
do szczeliny gl?boko, skutkiem czego po zabiegu
peryferyjne cz?sci szczeliny ulegn^ z powrotem
zamkni?ciu*

Jak juz nadmieniono wi?ksza koncentracja piasku
w nosniku powoduje, ze stopien zapeinienia szcze-

\
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liny piaskiem w poblizu odwiertu i w kanalach

mi?dzy mieliznami zwi?ksza si?, skutkiem czego

zdolnosc przepustowa szczeliny dla ropy przy poz-

niejszej eksploatacji zloza maleje, Mozna temu cz?-

sciowo zaradzic albo przez zmniejszenie koncefitra-

cji piasku w nosniku albo tez przez wymywanie
piasku z kanatow ciecz^ bez zawartosci piasku,

W kazdym razie praktyka przemywania szczeliny

w s^siedztwie odwiertu i w kanalach (powoduj^cego

w tych miejscach zmniejszenie koncentracji piasku)

dala na kopalniach w Groznym lepsze efekty eks-

ploatacyjne niz w przypadkach, kiedy takiego prze-

mywania nie stosowano. Stwierdzono przy tym pe-

wne optimum cieczy przemywaj^cej, jednak w kaz-

dym indywidualnym przypadku bylo ono rozne,

Wypada jeszcze odpowiedziec na pytanie, jak^

wi?c ilosc piasku nalezy uwazac za optymaln^ przy

zadanym zasi?gu szczeliny i jej charakterze. Jedno

jest pewne, ze obliczona ilosc piasku wg podanych

na pocz^tku wzorow b?dzie niewystarczaj^ca, gdyz

piasek nie rozmieszcza si? w szczelinie rownomier-

nie, ale tworz^ si? w niej mielizny i kanaly. W jakim

stopniu nalezy zwi?kszyc obliczona ilosc piasku,

zalezy znowu od tego glownie, z jak^ szybkosciq

b?dzie on w szczelin? wtlaczany oraz cz?sciowo —
jaka lepkosc b?dzie mial nosnik transportuj^cy pia-

sek,

Zaznaczyc nalezy, ze obliczona ilosc piasku jest

znacznie mniejsza od norm stosowanych w praktyce.

Np. w warunkach zabiegu szczelinowania w od-

wiercie M. 18 przy zalozonym zasi?gu szczeliny

50 m, obliczona ilosc nosnika z piaskiem wynosila

9,9 m3
, w tym piasku ok, 0,85 m3

, czyli stosunek

piasku do nosnika wynosil 1-: 10,6, Uwzgl?dniajqc

omawiane w artykule czynniki, zwi?kszono ilosc.

piasku o ok, 50%, tj, na 1,2 m3 (na nosnik pozostalo

7,7 m3
) czyli wzajemny stosunek piasku i nosnika

zmienil si? na 1 : 6,4, a wi?c zostal utrzymany w nor-

mach stosowanych powszechnie w praktyce szcze-

linowania,

Czy wtloczony w tym przypadku piasek spelnil

swoje zadanie, trudno os^dzic, gdyz nie bylo mo-
zliwosci kontroli, czy zasi?g szczeliny odpowiadal

projektowanemu.

Nieznane bylo rowniez koncowe nasycenie zloza

rop^, nie wiadomo wi?c, czy efekt przemyslowy
tego zabiegu, wyrazaj^cy si? 37-procentowym pod-

niesieniem wydajnosci odwiertu, byl rezultatem op-

tymalnym w danych warunkach, Poniewaz jednak

szybkosc wtlaczania mieszaniny piasku i nosnika

nieznacznie tylko przekraczala 0,5 m3/min, byla

wi?c za niska w stosunku do zalecen praktyki za-

granicznej, wg ktorej szybkosc wtlaczania powinna
wynosic 0,6— 1 m3/min i to przy lepkosci nosnika

stosunkowo duzej, bo wynosz^cej 300—500 cP, Mo-
zna wi?c wnioskowac, ze ten, jeden z pierwszych

zabiegow szczelinowania nie nalezal do najlepiej

przeprowadzonych oraz £e wykonana szczelina nie

miala’zamierzonego zasi?gu, a w samej szczelinie

potworzyly si? omawiane mielizny, redukuj^ce do-

datkowo zdolnosc przepustow^ szczeliny dla prze-

plywaj^cej ropy,

Literatura

1. Dehlinger P,, Browne W. H,, Bundrant C, O.:

^Optimum sand concentrations in well treatments
4
*, J. Pe-

trol, Technol,, t* 6, nr 11, listopad 1954,

2. Hassebrock W, E,, Stegelman A,, Westbrook
S,S,S,: „For best results from hydraulic fracturing use

the proper fracturing and sand-propping agents". Oil

Gas J,, t* 53, nr 18,. 6 wrzesien 1954,

3. Huitt J, L,, Me Glothlin B, B.: „These pointers can

help bring about successful propping of fractures in

incompetent formations". Oil Gas J,, t, 56, nr 36,

8 wrzesien 1958,

4. Iziumowa A, M,, Szangin N, N,: Dwizenje pieska

w gorizontalnoj trieszczinie, obrazowawszejsia pri gidro-

razrywie plasta", Nieft, Choz*, t, 36, nr 4, kwiecien 1958,

5. Kern R, L,, Perkins T, K,, Wyant R, E,: „The
mechanics of sand movement in fracturing", J, Petrol.

Technol., t. 11, nr 7, lipiec 1959.

6. Loginow B. G., Blazewicz W. A.: „Faktory, oprie-

dielajuszczije uspiesznuju zakaezku pieska w trieszczinu

pri gidrawliczeskom razrywie plasta". Nieft. Choz., t. 34,

nr 8, sierpien 1956.

7. MaksimowiczG. K.: „Gidrawliczeskij razryw plasta
44

,

Nieft. Choz*, t. 32, nr 4, kwiecien 1954.

8. Szangin N. N., Iziumowa A. M.: „Dwizenje i raz-

mieszczenje pieska w wiertikalnoj trieszczinie
44

, Nieft,

Choz*, t, 36, nr 12, grudzien 1958.

9. Wasiljew Ju. N.:.„0 dwizenji piesczano-zidkostnych

smiesiej po szczelam
44

, Nieft. Choz*, t, 36, nr 10, paz-

dziernik 1958.

Mgr inz . Ludwik Kossowicz
Zjednoczenie Przemyslu Rafinerii Nvfty

Specyficznosc asfaltow poekstrakcYinych

w swietle rozszerzonych metod badan"

ABSTRACT The subject of investigation presented in this paper is asphalts obtained by oxidizing extracts from cresol and

furfural refining of lubricating oil fractions from paraffinic and naphthenic crude oils In order to fully appreciate the quality

of such extraction asphalts, their physical, chemical and rheological properties were determined, along with elemental and group

analyses. It was shown that the investigated asphalts contain a preponderance of aromatic rings . This aromatic character bears

upon asphalt properties such as specific gravity, surface tension and others . The group analyses show a small quantity of resins ana

asphaltenes and a great content of oil . ,

The extraction asphalts of low softening points have a high elsaticity while those of high softening points are very brittle ana

have a high gloss. Crude oil type from which the asphalts were derived as well as method of selective refining used were found to

have no effect on asphalt quality. All asphalts of identical softening points show the same quality indices

Special investigations and tests have shown the possibility of advantageous applications of extraction asphalts to such special

uses as stabilization of road pitch, production of printing inks, varnishes, electrical insulation and others.

* Powyzszy tekst w formie referatu, zgloszonego na V Swiatowy Kongres Naftowy w Nowym Jorku wy-

gloszony zostal w czasie trwania obrad tego Kongresu w Sekcji V.
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RESUME La presente etude porte sur les asphaltes provenant de Vdxydation des extraits de raffinage des fraction d'huile
de pQtroles bruts parafimques et naphtis, au crisole et au furfuroL Afin d'obtenir une vue aussi complete que possible des cara-
cteristiques des asphaltes d'extraction, on a determine leurs caracteristiques physico-chimiques et rheologiques, et on a effectue
[analyse par groupes et Vanalyse elementaire * On a trouve que les asphaltes etudies contiennent une proportion predominate
d hydrocarbures aromatiques * Ce cote aromatique influe sur les caracteristiques des asphaltes tels que son poids specifique, sa
tension superficielle, etc L analyse par groupes prouve que les asphaltes ont une teneur limitee en resines et asphaltenes, ainsi
qu une forte teneur en huiles.

Les asphaltes d'extraction a basse temperature de ramollissement sont tres elastiques, tandis que ceux d temperature de ramollis-
sement elevee sont friables et luisants * On n'a pas constate de differences essentielles entre les asphaltes provenant des divers
petroles bruts ou de l extraction au cresole ou au furfuroL La qualite de tons les asphaltes d temverature de ramollisement egale
est la meme. & 6

L'application pratique des asphaltes d'extraction pour des buts speciaux tels que la stabilisation du goudron pour les routes
la production de l encre d imprimerie, celle des vernis, l'isolation electrique, etc * s'est averee possible *

Wysoka jakosc asfaltow naturalnych oraz szeregu
asfaltow naftowych podestylacyjnych powaznie
oslabia zainteresowanie i nie wplywa dodatnio na
podejmowanie badan nad nowymi surowcami dla
mas asfaltowych*

Juz okolo pol wieku temu zanotowano pierwsze
patenty na produkcj? asfaltu z ekstraktow, uzyski-
wanych % procesow rafinacji rozpuszczalnikiem pol
produktow naftowych* Nie mniej do chwili obecnej
technologia produkcji asfaltow poekstrakcyjnych nie
wykazuje tendencji rozwojowych i brak jest nawet
bardziej wnikliwych prac badawczych na ten temat*
Wsrod technikow znajomosc asfaltow poekstrakcyj-
nych kojarzy si? zwykle z asfaltem, uzyskiwanym
Z procesu odasfaltowania propanem pozostalosci
ropnych, bowiem asfalt ten posiada w literaturze.

stosunkowo najwi?cej materialow badawczych*
Asfalty poekstrakcyjne zajmuj^ w dziedzinie

asfaltow ponaftowych specjalne miejsce, z uwagi
na wynikaj^cy z surowca specyficzny charakter che-
miczny* Asfalty podestylacyjne niosq w sobie wszy-
stkie stosunkowo dobrze zachowane wlasnosci cha-
rakterystyczne dla danej ropy naftowej* Asfalty
poekstrakcyjne stanowiq natomiast jak gdyby „sztu-
cznie

a
wydzielon^ z ropy substancj?* Dlatego tez

wlasnosci poszczegolnych asfaltow podestylacyj-
nych z roznych rop s^ rozbiezne i nie mozna ich
w zasadzie uj^c w jakies scisle granice, natomiast
wlasnosci asfaltow poekstrakcyjnych reprezentuj^
juz pewien scisle okreslony typ* Jakkolwiek rafinacje
selektywne stosuj^ rozne rozpuszczalniki, to jednak
wszystkie one musz^ posiadac i posiadaj^ podsta-
wow^ wlasnosc, jak^ jest duza zdolnosc rozpusz-
czania cz^steczek zawieraj^cych przewag? w?gla wi^-
zanego aromatycznie* Dlatego tez asfalty poekstra-
kcyjne, jako produkty utleniania ekstraktow, po-

siadaj^ rowniez tak^ budow? chemiczn^, ktora
charakteryzuje si? znacznq zawartosci^ w?gla wi^za-
nego w — pierscienie aromatyczne*
Autor zastosowai w swoich pracach nad asfaltami

caly szereg metod badan, dotycz^cych tak zagadnien
budowy fizyko-chemicznej, jak i zagadnienia utyli-
zacji asfaltow dla szeregu gal?zi przemyslowych*
Przedmiotem badan byly ekstrakty uzyskane

Z rafinacji frakcji olejowych z rop parafinowych
i bezparafinowych przy uzyciu dwoch rozpuszczal-
nikow, a mianowicie * krezolu i furfurolu*

2* Ogolna charakterystyka produktow
utleniania

Ekstrakty posiadaj^ konsystencj? albo cieczy
6 wysokiej lepkosci albo tez polplynnej substancji,
a nawet niskotopliwego asfaltu, co zalezy od wlas-
nosci rafinowanego okju oraz od stopnia rafinacji*

Proces utleniania ekstraktow przebiega latwo
w temperaturach 250° do 300°C i analogicznie do
procesu utleniania asfaltow podestylacyjnych*

Jak dotychczas, nie stwierdzono zadnych istotnych
zmian mi?dzy przebiegiem utlenienia ekstraktow
pokrezolowych lub pofurfurolowych z krancowo
roznych surowcow ropnych*

Wlasnosci asfaltow uzyskanych z utlenienia po-
wietrzem ekstraktow zebrane zostaly w tablicach
nr* 1 i nr* 2* Sq to wyl^cznie asfalty otrzymane
tylko przez utlenienie bez stosowania jakichkolwiek
dodatkowych procesow fluksowania olejami lub
ekstraktami*

Dodatkowo nalezy wyjasnic, ze asfalty z tablicy
nr* 1 nie zawieraj^ parafiny podobnie jak i wyjsciowy
ekstrakt* Natomiast asfalty z tablicy nr* 2 wykazuj^
zawartosc parafiny okolo 2,5%, podczas gdy eks-
trakt zawierat jej okolo 2,8%* Wyjasnienie to jest

\
Tablica 1

Wlasnosci asfaltow z ekstraktu pokrezolowego z olejow bezparafinowych z austriackicj ropy Lobau

Nr* probki
Wlasnosci I II III <* IV V VI VII

Temperatura mi?knienia wg metody
P* i K w °C
Temperatura mieknienia wg metody K*S*
w °C
Temperatura lamliwosci w °C

Temperat* wska&iik plastycznosci °C
Penetracja przy 0°C

przy 25°C
przy 40°

Ci^gliwoSc przy 25°C w cm
Rozpuszczalnosc w benzenie w %

44

32
—9

53
16
80

258
100

99,95

49

37
—7

56
8

48
182
100

99,95

54

42—

6

. 60
7

34
136
90

99,95

58

46
—2

60
5
19
49
24

99,8

73

62—13

60
1

8
14
0

99,7

118

102

1

powyz.
+30

0
1

3
0

99,4

140

127

0
0
0
0

99,2
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Tablica 2

Wlasnosci asfaltow z ckstraktu pokrezolowego z olejow parafinowych z ropy polskiej

Nr* probki

Wlasnosci
I II III IV V. VI VII

Temperatura mi?knienia wg metody
P* i K* w °C
Temperatura mi?knienia wg metody
K* i S* w °C A

Temperatura lamliwosci w °C

Temperat* wskaznik plastycznosci °C
Penetraeja przy 0°C

przy 25°C
przy 40°C

Ciagliwosc przy 25°C w cm
Rozpuszczalnosc w benzenie w %

42

33
—11

53
14
95
360
100

99,98

50

38
—8

58
10
52
268
100

99,98

52

41
—6

58
9

35
146
80

99,98

65

52
—1

64
6
17

46
5

99,98

87

74
+9

78
2
8
18

0
99,98

118

104

%
+ 30

0
2
5
0

99,96

161

145

0
0
0
0

99,0

bardzo istotne, bowiem ekstrakty pochodpj Z su-

rowcow ropnych, zawieraj^cych rozne ilosci para-

finy*

W obydwu tablicach uszeregowano produkty

wedlug wzrastaj^cego stopnia utleniania* Waznym
momentem jest tu fakt, ze ekstrakt mozna utlenic

rowniez az do temperatury mi?knienia P*K* okoio

160°C, a jak wynika z badania rozpuszczalnosci,

nawet tak wysoki stopien utlenienia nie powoduje

powstawania w asfalcie ilosci koksu, ktoreby dys-

kwalifikowaly jakosc produktu. St^d tez wyplywa

pierwsze znaczne podobienstwo asfaltow poekstra-

kcyjnych do asfaltow podestylacyjnych*

A oto dalsze wnioski:

L Temperaturowy wskaznik plastycznosci, ktory

stanowi roznic? temperatur mi?knienia KP
i lamliwosci, jest sw^ wartosci^ bezwzgl?dn3

zblizony do wskaznikow dla asfaltow podesty-

lacyjnych z rop bezparafinowych* Z rop para-

finowych wskazniki te S3 wyzsze*

Dla asfaltow o temp* mi?knienia powyzej

90°C wskaznik jest nieoznaczalny, temperatura

lamliwosci wzrasta do granic powyzej 30°C

i praktycznie nie daje si? oznaczyc — jest to

analogicznie jak i dla asfaltow podestylacyjnych*

2* Mimo, iz asfalty w obydwu tablicach stanowi^

produkty z dwoch roznych ekstraktow, to po-

rownanie wlasnosci probek, o odpowiadaj^cych

sobie temperaturach mi?knienia, prowadzi do

stwierdzenia, ze asfalty te S3 rownowaznej ja-

kosci* Stanowi to pierwszy przyklad, w ktorym

jakosc surowca nie ma widocznego wplywu na

jakosc produktu koncowego tj* asfaltow poeks-

trakcyjnych*

3* Temperatura lamliwosci jest dose niska, jednakze

dla produktow o temperaturach mi?knienia po-

wyzej okoio 70°C ulega gwaltownemu wzrostowi*

4* Ci^gliwosc jest tu jedrn* z bardzo charakterysty-

cznych wlasnosci; bowiem asfalty z temp* mi?-

knienia do 50°C wykazuj^ duktylnosc powyzej

100 cm*
Nast?pnie przy temperaturze mi?knienia od

okoio 60°C obserwujemy gwaltowny spadek

ci^gliwosci do wartosci szcz^tkowych a nawet

do zera*

5* Penetracj? dla wszystkich trzech temperatur

(40; 25 i 0°C) oznaezono przy obci^zniku 100 g

i w czasie 5 sek*

Na uwag? zasluguje wysoka penetraeja przy 0°C*

Wskaznik wrazliwosci temperaturowej, obfiezony

na podstawie stosunku penetraeji przy 40°C do

penetraeji przy 25°C wynosi:

dla asfaltow mi?kkich 4

dla asfaltow sredniotopliwych 2

Podkreslic rowniez trzeba zanik penetraeji przy

25°C dla asfaltow wysokotopliwych, a szcze-

golnie powyzej temperatury mi?knienia 100°C*

6* Na podstawie zmian temperatury lamliwosci

oraz ci^gliwosci i penetraeji mozna stwierdzic,

ze asfalty poekstrakcyjne do temperatury mi?-

knienia 60—70°C wykazuj^ wszystkie cechy

substaneji plastycznych; podezas gdy powyzej

temperatury mi?knienia 70°C asfalty maj3 w tem-

peraturach okoio 20°C konsystencj? coraz bar-

dziej kruch^* tak ze asfalt o temperaturze mi?-

knienia okoio 120°C daje si? kruszyc w palcach

na pyl*

7* Przedstawione wlasnosci asfaltow poekstrakeyj-

nych S3 analogiczne do wlasnosci asfaltow pode-

stylacyjnych z rop bezparafinowych o odpowied-

nich temperaturach mi?knienia* Porownanie to

przeprowadzono na asfaltach podestylacyjnych

Z rop bezparafinowych: Patos (ropa albanska),

Lobau oraz rop polskich* Natomiast asfalty po-

destylacyjne z rop parafinowych wykazuj^ nieco

wyzsze temperaturowe wskazniki plastycznosci,

a przede wszystkim bardzo mal^ ci^gliwosc dla

wszystkich temperatur mi?knienia* Poza tym

asfalty podestylacyjne z rop parafinowych majq

nieco wyzsze penetracj?; co dotyezy szczegolnie

asfaltow o wysokich temperaturach mi?knienia*

Z ogolnej charakterystyki asfaltow poekstrakeyj-

nych mozna wywnioskowac, ze wlasnosci ich

s^ w zasadzie analogiczne do wlasnosci asfaltow

podestylacyjnych z rop bezparafinowych* Rzecz

jasna, S3 to wnioski wyplywaj^ce ze skromnego

zakresu wlasnosci i dopiero dalsza analiza moze

wyjasnic istot? specyfiki omawianych asfaltow*

3* Analiza grupowa
Opracowana przez Nellensteyna, a uzupelniona

przez Pk* Pfeiffera i L* Saala teoria kolloidalnej

budowy asfaltow jest dzisiaj ogolnie przyj?ta i nic

nie wskazuje na tO; by zawierala jakiekolwiek powaz-

niejsze braki* Dlatego tez przy przyj?ciu wspom-
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Tablica 3
Analiza grupowa wedlug koagulacyjnej metody Lysychiny

Wlasnosci

Nr probki

Utleniony ekstrakt pokrezolowy
Z olejow parafinowych

Asfalt z ropy
Ustrzyki bezparafinowej

I IV V VII I II III

Temperatura mi?knienia wg metody
P* i K* w °C 42 65 85 140 41 75 116
Penetracja przy 25°C 95 17 8 ' 0 120 15 3
Ciegliwosc przy 25°C w cm 100 5 0 0 100 5 0
Zawartosc olejow w % wag* 85,3 77,8 70,3 55,0 47,0 36,0 32,0

„ Zywic w % wag* 10,5 12,5 12,5 12,1 42,0 41,5 37,0
„ asfaltenow w % wag. 4,2 9,7 18,0 34,1 11,0 21,5 31,0

Tablica 4

Analiza grupowa wedlug koagulacyjnej metody Lysychiny

Wlasnosci

Nr probki

Utleniony ekstrakt

Z olejow bezparafinowych
Asfalt z ropy Harklowa

bezparafinowej

I II VI i II III

Temperatura mieknienia wg metody P* i K* w °C 44 49 118 46 76 119
Penetracja przy 25°C 80 48 1 70 10 1

Ciegliwosc przy 25°C w cm 100 100 0 100 6,5 0
Zawartosc olejow w % wag* 80,3 79,3 59,4 40,0 30,5 27,0

„ zywic w % wag* 12,1 11,9 10,8 50,3 47,0 40,5
„ asfaltenow w % wag* 7,4 8,9

f
30,0 9,8 22.8 32,5

nianego typu budowy fizyeznej asfaltu celowe
jest ustalenie skladu grupowego asfaltow poekstrak-

cyjnych na tie asfaltow podestylacyjnych*

Z wszystkich znanych i stosowanych metod analiz

grupowych najbardziej scisle i powtarzalne wydaje
si? bye metoda koagulacyjna O* Lysychiny* Metoda
ta stosuje rozpuszczalniki w postaci indywiduow
chemicznych takich jak: benzen i aceton, w przeci-

wienstwie do innych metod stosujecych rozpusz-
czalniki, b?dece mieszaninami zwiezkow chemicz-
nych* Bior^c pod uwag? te wszystkie momenty, ana-

liz? grupowe przeprowadzono metody koagulacyjna
Lysychiny a wyniki oznaezen zawieraje tablice nr* 3
i nr* 4* W tablicy nr 3 zebrano analizy grupowe dla

asfaltow z ekstraktow z olejow parafinowych, a w ta-

blicy nr 4 z ekstraktow z olejow bezparafinowych*
Numery probek asfaltow poekstrakcyjnych z ta-

blicy nr 3 i 4 oznaezaje te same asfalty, ktorych
wlasnosci zawieraje tablice nr 1 i 2*

Obydwie tablice zawieraje dla celow porownaw-
ezyeh analizy grupowe asfaltow podestylacyjnych

Z ropy Harklowa i Ustrzyki, wykonane te same me-
tode Lysychiny i opublikowane w pracach O* Ge-
schwind(1)

* We wszystkich badanych probkach
asfaltow poekstrakcyjnych uderza w pierwszym
rz?dzie bardzo znaezna ilosc olejow, ktora nawet
dla asfaltow z temperature mi?knienia 140°C wy-
nosi powyzej 50%* Asfalty podestylacyjne wyka-
zuje znaeznie nizsze zawartosci olejow, ktore nawet
dla asfaltow niskotopliwych wynosze ponizej 50%,
a dla wysokotopliwych spadaje do okolo 30%*

Zawartosc asfaltenow w ^sfaltach poekstrakcyj-

nych jest tego samego rz?du jak w asfaltach pode-
stylacyjnych* Jedyne odst?pstwo od tej zasady sta-

nowie asfalty niskotopliwe, z ktorych poekstrakcyjne

wykazuje nizsze Zawartosc asfaltenow niz podestyla-

cyjne*

Sledzec zmiany zawartosci olejow i asfaltenow
w miar? wzrostu stopnia utleniania (tj* wzrostu
temperatury mi?knienia) stwierdzic mozna normal-
ny przebieg tych zmian, obserwowany we wszyst-
kich gatunkach asfaltow a mianowicie zawartosc
olejow maleje a asfaltenow wzrasta* Innymi slowy
proces utlenienia ekstraktu powoduje w tworzecych
si? asfaltach poekstrakcyjnych zmniejszenie zawar-
tosci olejow i wzrost zawartosci asfaltenow*

Odmienne zachowanie si? wykazuje zawartosc zy-
wic* W miar? wzrostu utlenienia ilosc zywic w as-

faltach poekstrakcyjnych utrzymuje si? na tej sa-

mej wysokosci — jakgdyby bez zmian; podezas
gdy zawartosc zywic w procesie utleniania asfaltow
podestylacyjnych spada, co wykazuje tablice nr 3 i 4*

Drugim ciekawym momentem dotyezecym zywic
jest ich stosunkowo niska zawartosc bezwzgl?dna,
ktora w asfaltach podestylacyjnych jest 4 do 5 razy
wyzsza niz w asfaltach poekstrakcyjnych*
Podobne zachowanie si? zywic asfaltowych ob-

serwowac mozna w asfaltach z procesow krakowa-
nia, co zebral Baskin(2) w swoich pracach*
W dyskusjach naukowych dotyczecych ukladu

grupowego asfaltu cz?sto wieze si? zawartosc zywic
Z ciegliwoscie asfaltu* Tego rodzaju tendenejom
przecze wyraznie wyniki w tablicach nr 3 i 4* Mimo,
iz asfalty poekstrakcyjne maje minimalne ilosci zy-
wic, to jednak asfalty te charakteryzuje si? wysoke
ciegliwoscie nie mniejsze od ciegliwosci asfaltow
podestylacyjnych, zawierajecych cztery razy wi?cej
zywic* Na tej podstawie mozna by wnioskowac, ze
nie od zywic, a od ich budowy chemicznej zalezy

ciegliwosc asfaltow*

Dla wyezerpania, cafosci zagadnienia trzeba wspo-
mniec, ze wedlug Kaliszewskiego(3) obecnosc w?-
glowodorow aromatycznych zwi?ksza rozpuszczal-
nosc a obniza selektywnosc rozpuszczalnikow* Od-
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nosz^c to zjawisko do rozpatrywanego zagadnienia

analizy grupowej wedlug Lysychiny mozna wyciq-

gn^c dodatkowy wniosek na tie samego oznaczania

zywic t^ metocU* Aromatyczny charakter budowy
cz^steczkowej olejow, zawartych w asfaltach po-

esktrakcyjnych, powoduje w czasie ekstrakcji ace-

tonem przesuni?cie si? stanu rownowagi w kierunku

rozpuszczenia cz?sci zywic* St^d obserwowana w as-

faltach poekstrakcyjnych, analizowanych metody
Lysychiny nadmierna zawartosc olejow i mala za-

wartosc zywic* Rozpuszczalnosc substancji asfal-

towych w acetonie zalezy od ich napi?cia powierz-

chniowego, a poniewaz w?glowodory aromatyczne

wykazuj^ wyzsze napi?cie, to latwiej rozpuszczaj^

si? w acetonie* Nalezy si? wi?c spodziewac, ze ace-

ton powoduje nie tylko zjawisko koagulacji zywic

i asfaltenow lecz takze rozpuszczanie olejow* Ro-
wnolegle z tym zjawiskiem nast?puje drugie, a mia-

nowicie przechodzeriie cz?sci zywic o budowie aro-

matycznej do, fazy olejowej rozpuszczonej w ace-

tonie*

W zakonczeniu tych rozwazan nalezy podkreslic

niezmiernie interesuj^ce wyniki, jakie daje analiza

grupowa asfaltow poekstrakcyjnych* Przeprowadze-

nie dalszych badan juz nad poszczegolnymi gru-

pami powinno przyczynid si? do- wyjasnienia sze-

regu zjawisk kolloidalnej budowy asfaltu*

Do wynikow analizy grupowej powroci jeszcze

autor przy problemach utylizacji asfaltow poek-

strakcyjnych*

4* Struktura chemiczna
Badanie struktury chemicznej asfaltow jest nie-

zmiernie trudne i jakkolwiek istnieje dzisiaj wiele

metod analitycznych, to jednak kazda z nich po-

siada powazne braki* Ciekawe wyniki badan nad
budowy chemicznq asfaltow uzyskal R* Grader(4)

,

ktory po rozdzieleniu chromatograficznym asfaltu

na tlenek glinu, przy pomocy analizy pierscienio-

wej, ustalil struktur? chemiczng. poszczegolnych

grup*

Zastosowanie metody Gradera jest jednak ogra-

niczone, bowiem analizy pierscieniowej nie mozna
uzyc do badania asfaltow twardych, dla ktorych

TA Nr 12

oznaczenie ci?zaru cz^steczkowego nie daje dokla-

dnych wartosci* Nie mniej juz Grader stwierdzil,

ze oleje zawarte w asfaltach z top parafinowych

zawieraj^ 76% w?glowodorow parafinowych a tylko

6,4% w?glowodorow aromatycznych* Znane z do-

brej jakosci asfalty meksykanskie zawieraj^ oleje

o zawartosci 52,1% parafin a 18,6% aromatow, pod-

czas gdy oleje w asfaltach poekstrakcyjnych maj^

48% parafin i 31,5% w?glowodorow aromatycz-

nych*

Autor zastosowal do badan budowy chemicznej

asfaltow poekstrakcyjnych metod? densymetryczn^

van Krevelena(5)
*

Pierwszych prob zastosowania tej metody— opra-

cowanej przez Krevelena dla w?gla kamiennego —
w asfaltach dokonal J* Varga^* Metoda van Kre-

velena jest bardzo prosta, wymaga bowiem ozna-

czenia jedynie ci?zaru wlasciwego i skladu elemen-

tarnego* J* Varga stwierdzil szereg prawidlowosci,

na ktore wskazaly wyniki analizy asfaltow podesty-

lacyjnych, a mianowicie:

a) w czasie procesu utleniania wzrosla w asfalcie

podestylacyjnym zawartosd w?glowodorow aro-

matycznych oraz skondensowanych pierscieni

aromatycznych i naftenowych, a zmniejszyla si?

sumaryczna zawartosd w?glowodorow parafino-

wych i naftenowych*

b) w przebadanych asfaltach podestylacyjnych za-

wartosc sumaryczna w?glowodorow parafino-

wych i naftenowych wynosi od 30% do 90%,
a w?glowodorow aromatycznych od 10% do 54%*
Wyniki badan autora nad asfaltami poekstrak-

cyjnymi zawierajq tablice nr 5 i 6*

Analiza elementarna asfaltow poekstrakcyjnych

wykazuje, ze asfalty 11 zawieraj^ wi?cej w?gla i tlenu,

a mniej wodoru w porownaniu do asfaltow podesty-

lacyjnych* Zawartosc azotu jest w asfaltach poek-

strakcyjnych i podestylacyjnych niewielka i wynosi

okolo 0,5%*
Zawartosd siarki zalezy od charakteru surowca

ropnego i dlatego nie jest tu specjalnie interesuj^ca*

Przykladowo podano rowniez w tablicy nr 5 analiz?

elementarna smoly wytlewnej z w?gla brunatnego*

Tablica 5

Analiza elementarna asfaltow roznego pochodzenia

Zawartosc Ci?zar

Asfalt
C H s N o

wlasciwy
przy
20°C

Poekstrakcyjny pokrezolowy z ropy bezparafinowej
Lobau 87,91 8,80 0,48

*

0,58 2,23 1,044

Poekstrakcyjny pofurfurolowy z ropy bezparafinowej

Lobau 88,37 8,73 0,54 0,22 2,14 1,056

Poekstrakcyjny pokrezolowy z ropy parafinowej

krajowej 87,59 8,86 0,26 0,72 2,57 1,044

Podestylacyjny drogowy D-50 z ropy bezparafino-

wej — asfaltowej Patos 81,62 9,56 7,00 0,44 1,38 1,008

Podestylacyjny drogowy D-50 z rop: Patos 40% —
Lobau 60% 85,29 9,95 3,20 0,65 0,91 1,009

*) Podestylacyjny z ropy parafinowo-asfaltowej „Bak“ 83,7 9,4 5,4 0,6 0,9 1,047

*) Smoia wytlewna z w?gla brunatnego z Dorog 79,4 7,4 3,5 1,5 8,2 1,120

*) J* Varga — Brennstoff Chemie: 21/22, 363 (1956).
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Struktura chemiczna wedlug van Krevclcna
Tablica 6

Procen-
towy sto-

sunek
atomowy

H
C

Wskaznik
pierscieni

skonden-
sowanych

2R
C

Wskaznik
ZawartoSc w?gli

Asfalt aroma-
tycznoSci

fa

.

0!% C2 % C3 % C4 %

Poekstrakcyjny pokrezolowy z ro-

py bezparafinowej Lobau 1,193 0,26 0,55 32 13 42 13
Poekstrakcyjny pofurfurolowy
z ropy bezparafinowej Lobau 1,177 0,26 0,56 32 12 42 14
Poekstrakcyjny pokrezolowy
Z ropy parafinowej krajowej 1,205 0,26 0,54 34

•

12 40 14
Podestylacyjny drogowy D-50
z ropy bezparafinowej Patos 1,395 0,08 0,52 48 0 44 8
Podestylacyjny drogowy D-50
Z rop Patos — 40% — Lobau
60% 1,390 0,28

*

0,33 48 19 24 9
Podestylacyjny z ropy parafi-

nowo-asfaltowej „Bak“ 1,352 0,42 0,23 45 32 13 10
Smola wytlewna z wegla bru-
natnego z Dorog 1,110 0,16 0,73 27 57 16

C± — procent zawartosci wegla zwi^zanego w lancuchy parafinowe i pierscienie naftenowe*
C2 — procent zawartosci wegla zwi^zanego w skondensowane pierscienie naftenowe*
C3 — procent zawartosci w?gla zwiazanego w proste pierscienie aromatyczne
C4 — procent zawartosci w?gla zwiazanego w skondensowane pierscienie aromatyczne*

Porownanie wynikow tej analizy Z asfaltami wska-
zuje na odr?bny charakter chemiczny smoly z w?gla
brunatnego, ktora zawiera az 8,2% tlenu tj* eatery

razy wi?cej niz asfalty poekstrakcyjne a 7 do 8 razy
wi?cej od asfaltow podestylacyjnych* Poza tym
smola wykazuje znaezne zawartosc azotu i siarki,

natomiast ilosc w?gla jest mniejsza niz nawet w as-

faltach podestylacyjnych*

Tablica nr 6, b$d%ca wynikiem przeliczen war-
tosci zawartych w tablicy nr 5 pozwala na przyj?cie

szeregu wnioskow;

L Stosunek wodoru do w?gla jest najwyzszy w as-

faltach podestylacyjnych* St^d tez uwodornienie
CZ4steczek w asfaltach podestylacyjnych jest wyz-
sze niz uwodornienie cz^steczek w asfaltach po-
ekstrakcyjnych* Smola wytlewna z w?gla bru-
natnego posiada jednak znaeznie nizsze uwodor-
nienie*

2* Wskaznik pierscieni skondensowanych w as-

faltach podestylacyjnych wykazuje znaezne wa-
hania od 0,08 do 0,42, co jest uzaleznione od
budowy chemicznej surowca ropnego* Asfalty

poekstrakcyjne nie wykazuje wahan tego wskaz-
nika*

3* Asfalty poekstrakcyjne charakteryzuje wysoki
wskaznik aromatycznosci, jednakze ciekawym
momentem jest tu fakt, ze asfalt podestylacyjny

Z ropy Patos posiada taki sam wskaznik* Inne
asfalty podestylacyjne majq. nizsze wskazniki, na-

tomiast wskaznik dla smoly jest o ok* 50% wyzszy
niz dla asfaltow poekstrakcyjnych*

Ogolnie charakteryzuj^c asfalty poekstrakcyjne,

w oparciu o wyniki metody van Krevelena, mozna
je okre^lic jako asfalty o przewadze w?gla wi^zanego
w, pierscienie aromatyczne, przy czym s^ to prze-

waznie pierscienie proste (okolo 75%)* Zawartosc
w?gla wi^zanego w lancuchy parafinowe i proste

pierscienie naftenowe jest w asfaltach poekstrakcyj-

nych dose znaezna (okolo jednej trzeciej wi^zan
w?gla), natomiast zawartosd w?gla wi^zanego w skon-
densowane pierscienie naftenowe jest minimalna*
Na tie aromatyeznej przewagi wi^zan w?gla w as-

faltach poekstrakcyjnych, asfalty podestylacyjne
charakteryzuje si? budowe cz^steczek o bardzo roz-
nej strukturze chemicznej i dla nich nie mozna
w zasadzie uchwycic bardziej sprecyzowanych gra-

nic* W przykladach badanych asfalty podestylacyjne
wykazuje jednak znaezne bo okolo 50%, zawartosd
w?gla wiezanego w lancuchy parafinowe i proste
pierscienie naftenowe.

5. Charakterystyka asfaltow
niskotopliwych

W grupie asfaltow niskotopliwych omowione zo-

stane asfalty o penetraeji wyzszej od 30 przy 25°C,
co odpowiada temperaturze mi?knienia K*P* poni-
zej okolo 60°C* Tak zakreslona granica asfaltow
wskazuje, ze tematem b?de przede wszystkim as-

falty znajdujece zastosowanie w drogownictwie.
Chodzi tu przede wszystkim o asfalty poekstrak-

cyjne stosowane w Polsce od dwoch lat do stabili-

zacji smol drogowych* Jak wykazaly badania, asfalty

poekstrakcyjne, pokrezolowe i pofurfurolowe mie-
szaje si? w dowolnym stosunku z przewazajece
iloscie gatunkow smoly wytlewnej* Jakosc asfaltow
poekstrakcyjnych w niezym nie ust?puje jakosci od-
powiednich gatunkow asfaltow podestylacyjnych
i dlatego ich zastosowanie do stabilizaeji smoly nie-

sie z sobe powazne znaezenie gospodareze* W ta-

blicy nr 7 zestawiono bardzo szczegolowe analiz?
asfaltow niskotopliwych, przy czym se to: 3 asfalty

poekstrakcyjne, asfalt podestylacyjny z ropy Patos
stosowany przed laty do stabilizaeji smoly oraz
mieszanka asfaltow podestylacyjnych z ropy Patos
i Lobau* Ten ostatni asfalt juz przy niewielkich
dodatkach nie mieszal si? ze smol^*
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Tablica 7

Asfalty do stabilizacji smoly drogowej

Asfalty poekstrakcyjne

Wlasnosci pokrezolowy pokrezolowy
z ropy z ropy
Lobau krajowej

Wlasnosci fizyczne

Barwa
Przelom
Polysk
Ciezar wlasciwy przy 20°C
Badania cieplne

Temperatura mieknienia P. i K, w °C
Temperatura mieknienia K. S* w °C
Temperatura lamliwosci w °C
Temperate wskaznik plastycznosci °C
Temperatura zapalnosci (Marcusson) w°C
Liczba Conradsona w %
Odparowalnosc w 163°C/5 h w %
Badania mechaniczne
Penetracja przy 0°C
Penetracja przy 25°C
Penetracja przy 40°C
Penetracja przy 25°C po odparowaniu
Ciagliwosc przy 5°C w cm
Ciagliwosc przy 10°C w cm
Ci^gliwosc przy 25°C w cm
Ci^gliwosc przy 25°C po odparowaniu

w cm
Badanie chemiczne
Liczba kwasowa w mg KOH/lg
Liczba jodowa w g J/100 g
Zawartosc parafiny w %
Zawartosc popiolu w %
Rozpuszczalnosc w benzenie w %
Rozpuszczalnosc w smole drogowej
w stosunku 1 : 4

Analiza grupowa wg Lysychiny
Zawartosc olejow
Zawartosc zywic
Zawartosc asfaltenow

Analiza elementarna
Zawartosc wegla
Zawartosc wodoru
Zawartosc siarki

Zawartosc azotu
Zawartosc tlenu

Analiza strukturalna wg Krevelena
Wskaznik aromatycznosci
W?giel wi^zany w lancuchy parafinowe

i naftenowe w %
W?giel wiazany w skondensowane

pierscienie naftenowe w %
Wegiel wi^zany w pierscienie aroma-

tyczne w %
Wegiel wi^zany w skonden. pierscienie

aromatyczne w %

czarna
muszlowy
szklisty

1,044

.

44
32
minus 9
53

267
12,9

0,12

czarna
muszlowy
szklisty

1,044

45
33
minus 11

56
252
14,8

0,16

pofurfuro-
lowy

z ropy
Lobau

czarna
muszlowy
szklisty

1,056

44
33
minus 8

52
261

'

Asfalty podestylacyjne

drogowy
drogowy D—50
D—50 60%-r.
z ropy Lobau
Patos 40%-r.

Patos

czarna czarna
muszlowy muszlowy
szklisty szklisty

1,008 ' 1,009

51 52
37 38
minus 4 minus 6
55 58

243 270
24,9 22,7

0,11 0,06

2 2
51 56
167 187
45 48
0 0
7 6

100 100

100 100

1,5 0,9 4,5 1,38 1,26

2,35 2,01 2,50 — 1/35

0,0 2,7 0,0 0,84 0,60

0,04 0,051 0,036 0,23 0,15

99,85 99,90 99,87 99,63 99,70

dobra dobra dobra dobra rozwarstwia
si§

80,4 85,6 42,9 —
12,15 10,4 — 33,0 —
7,46

'
4,3 — 24,1 —

87,91 87,59 88,73 81,62 85,29

8,80 8,86 8,73 9,56 9,95 .

0,48 0,26 0,54 7,00 3,20

0,58 0,72 0,22 0,44 0,65

2,23 2,57 2,14 1,38 0,91

0,55 0,54 0,56 0,52 0,33

32 34 32 48 48

13 12 12 — 19

42 40 42 44 24

13 14 14 8 9

Na szczegolne podkreslenie w jakosci asfaltow

poekstrakcyjnych stosowanych do stabilizacji smol

Zasiuguj^ nastepuj^ce wlasnosci:

L Temperaturowy wskaznik plastycznosci, stano-

wi^cy roznic? temperatur mi^knienia i lam-

liwosci, lezy w granicach 52—56°C tj* takich

jak u asfaltow podestylacyjnych*

2 . Asfalty poekstrakcyjne przy 0°C posiadaj^ sto-

sunkowo dose wysok^ penetracja, co dla drogo-

wych warunkow eksploatacji ma istotne znaeze-

nie* Przebieg zmian penetraeji w granicach tem-

peratur od 40°C do 0°C jest tu takze stosunkowo

korzystny*

3 . Ci^gliwosc asfaltow poekstrakcyjnych jest jedn^

Z najbardziej specyficznych wlasnosci i wynosi

powyzej 100 cm dla temperatur powyzej 10°C,

a w temperaturze 5°C stanowi jeszcze kilka

centymetrow* Wysoka ci^gliwosc asfaltow w tem-

peraturach nizszyeh od 25°C, a szczegolnie

w temperaturach 15 lub 10°C, ma dla budowni-

ctwa drogowego podstawowe znaczenie i ten

moment powinien znalezc odpowiednio dodatniq

ocen? dla asfaltow poekstrakcyjnych*
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4 Asfalty poekstrakcyjne stanowi^ bardzo czyste

produkty (niska zawartosc popiolu, wysoka roz-

puszczalnosc), a obok tego na uwag? zasluguj^

niskie zawartosci koksu wedlug Conradsona,

5 Asfalty poekstrakcyjne maj^ nieznaczne ilosci as-

faltenow (4 do 8%), a ich temperaturowy wskaz-

nik plastycznosci rowny jest wskaznikowi asfaltu

podestylacyjnego z ropy Patos, zawieraj^cego

okolo 30% asfaltenow, podobnie jak i u innych

asfaltow podestylacyjnych, Wobec tego wyma-
gaj^ wyjasnienia wnioski zawarte w pracach

K. Krenklera(7)
, a dotycz^ce zaleznosci mi?dzy

zawartosci^ asfaltenow i temperaturowym wskaz-

nikiem plastycznosci,

6* Raz jeszcze trzeba podkreslic nisk^ zawartosc

zywic obok bardzo wysokiej ci^gliwosci, co sta-

nowi odr?bnosc od dotychczas spotykanych za-

leznosci w asfaltach,

Wlasnosci podane w tablicy nr 7 zostaly uzup'el-

nione badaniami reologicznymi* Badania te wyko-
nano na konsystometrze Hopplera* Przeprowadze-
nie oznaczen bylo trudne i wymagalo duzej doklad-

nosci dla uzyskania powtarzalnych wynikow* W ta-

blicy nr 8 podano wyniki badan jednego z asfaltow

poekstrakcyjnych, ktorego wlasnosci fizyko-chemi-

czne zawiera druga rubryka tablicy nr 7 Asfalt ten,

podobnie jak i inne poekstrakcyjne o analogicznym
stopniu utlenienia, wykazuje w badaniach reologi-

cznych cechy cieczy normalnych, co wyraznie uwi-

dacznia przeniesienie wynikow oznaczen na wykre-
sy. Mozna si? spodziewac, ze przy temperaturze

10°C lub ewentualnie 0°C badane asfalty b?d^ mialy

wi?ksZ3 tendencj? do wykazywania zjawiska lepkosci

zlozonej (strukturalnej) — nie przebadano jednak

tego zakresu temperatur,

Tablica 8

Wlasnosci reologiczne asfaltu poekstrakcyjnego
pokrezolowego z olejow parafinowych z ropy

krajowej

Tempera-
tura °C

Sila

scinaj^ca

kg/cm2

Szybkosc
scinania

v,10—
"3 cm/sek

Lepkosc
dynamiezna

cP

10 25 0,28 179, 108

25 1 1,5 133,10s ‘

25 2 2,9 139,10s

25 5 7,5 136,10s

25 10 14,4 138,10s

40 0,125 6,9 358, 104

40 1 56,6 354, 104

40 2 110,0 364, 104

40 5 280,0 357,104

55 0,125 61,7 412,103

Pozostaje jeszcze do omowienia zagadnienie flu-

ksowania asfaltow poekstrakcyjnych, bowiem wszy-
stkie dotychczas badane u asfalty peokstrakcyjne

zostaly uzyskane drog3 prostego utlenienia, W ta-

blicy nr 9 przedstawiono wlasnosci asfaltow poek-
strakcyjnych fluksowanych ekstraktem, z ktorego

pochodzily, lub frakcj^ ci?zkiego oleju z ropy bez-

parafinowej*

Tablica 9

Asfalty poekstrakcyjne fluksowane

•

Wlasnosci

Pofurfu-
rolowy
z ropy
Lobau
flukso-

wany eks-

traktem

Pokrezo-
lowy

z ropy
Lobau

fluksowa-
ny eks-

trak.

Pofurfu-
rolowy
Z ropy
Lobau
flukso-

wany ol.

cylindr.

Temperatura mi^knienia
P,K, w°C 51 43 52,5

Temperatura lamliwosci
w°C —12 —23 —20

Temperaturowy wskaz-
nik plastycznosci w°C 63 66 72,5

Ci^gliwosc przy 25°C
! w cm 100 100 100

po odparowaniu w cm 100 100 100
Ciagliwosc przy 15°C

w cm 100 100 100
Ci^gliwosc przy 10°C

w cm 5 62 6
Ci^gliwosc przy 0°C

w cm 2 1 4
Penetracja przy 40°C 180 280 215
Penetracja przy 25°C 39 78 45
Penetracja przy 10°C 7 28 12
Penetracja przy 0°C 1 16 4
Penetracja przy 25°C
po odparowaniu 35 68 40

Strata po odparowaniu
przy 163°C/5 h
w % wag. 0,31 0,25 0,21

W tablicy podano tylko najbardziej interesuj^ce

wlasnosci^ ktore ulegly zmianie,

Analizuj^c wyniki fluksowania asfaltow poekstrak-

cyjnych obserwuje si? nast?puj^ce zmiany jakosci:

a) temperaturowy wskaznik plastycznosci wzrasta

o ponad 10°C tzn, jest tego rz?du co w pode-
stylacyjnych asfaltach meksykanskich, bowiem
dochodzi do granic 70°C,

b) przy temperaturze 0°C asfalty fluksowane wy-
kazuj^ stosunkowo wysokie wartosci dla penetra-

cji i dla duktylnosci,

Pozy tym zmiany temperaturowe penetraeji i du-
ktylnosci sq mniejsze niz w asfaltach poekstrakeyj-

nych niefluksowanych lub asfaltach drogowych
(podestylacyjnych)

Wyniki tablicy nr 9 wskazujq na to, ze asfalty

poekstrakcyjne niezym nie ust?puj^ w jakosci as-

faltom drogowym i nalezy si? spodziewac, ze b?da
one w przyszlosci wartosciowym samodzielnym le-

piszczem w budownictwie drogowym, Wyniki z ta-

blicy nr 9 s^ rowniez zaprzeczeniem wnioskow
K, Krenklera(7)

,

6, Charakterystyka asfaltow
wysokotopliwych

W cz?sci poswi?conej ogolnej charakterystyce as-

faltow poekstrakcyjnych zarysowaly si? zasadnicze

wlasnosci asfaltow wysokotopliwych, Wykazano, ze

utlenianie asfaltow poekstrakcyjnych powyzej temp,
mi?knienia 60—70°C powoduje silny wzrost temp,
lamliwosci oraz zanik penetraeji i ci^gliwosci, Z ana-

lizy grupowej wynika rownoczesnie powazny wzrost
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zawartosci asfaltenow, ktore zaczynaj^ nadawac as-

faltom coraz bardziej wyrazn^ kruch^ konsystencj?*

Proces utlenienia wysokiego stopnia powoduje
nieodwracalne zmiany w strukturze kolloidalnej

asfaltu 'wysokotopliwego* Przeprowadzone proby

zmi?kczania olejexn asfaltu o temp* mi?knienia K*P*

140°C daly produkt rozwarstwiaj^cy si? o konsys-

tencji kaszy* Z tego wynika, ze proces utleniania

w zasadzie zniszczyl uklad kolloidalny, tak ze do-

datek oleju nie umozliwil juz odtworzenia poprzed-

niej rownowagi faz*

W grupie asfaltow wysokotopliwych mozna wy-
dzielic dwie grupy, dla ktorych granic^ b?dzie tern-

peratura mi?knienia P*K* — 105°C*

a) Asfalty z temp* mi?knienia P*K. do 105°C*

Mimo powaznego wzrostu temperatury mi?-

knienia asfalty te wykazuj^ jeszcze pewne cechy

substancji plastycznych* Asfalty z temp* mi?-

knienia okolo 80°C posiadaj^ dobr^ przyczep-

nosc do blachy i do tektury, przy duzej odpor-

nosci na wstrz^sy*

Wymienione cechy obok temperatury lamliwosci

okolo +10°C kwalifikuj^ te asfalty jako masy
zalewowe w elektrotechnice* Asfalty poekstra-

kcyjne zaliczyc mozna do najczystszych mas as-

faltowych* Mala zawartosc popiolu i substancji

nierozpuszczalnych w benzenie zwi?kszaj^ jesz-

cze dodatnie wlasnosci dielektryczne tych asfal-

tow*

Jak wykazaly badania asfalty pokrezolowe i po-

furfurolowe posiadaj^ oporno^c wlasciw^ skro-

sn^:

przy 20°C — 4-1013 do 3-1014 cm+1 *cm+1

przy 100°C — 4-1012 do 5-1013 cm+1 -cm+1

Procz tego stwierdzono, ze skurcz obj?tosciowy

w temperaturach od 160°C do 20°C wynosi okolo

5%* Zdolnosc przesycania platkow perkalu

przez 1 h/150°C przewyzsza 10 plytek perkalu,

a dochodzi nawet do 25*

Wymienione wlasnosci z wysok^ opornosci^ na

czele wskazuj^ na mozliwosc pelnego wykorzys-

stania wlasnosci asfaltow poekstrakcyjnych

w przemysle maszyn elektrycznych, tak w postaci

mas zalewowych jak i lakierow klej^cych na
osnowie asfaltowej*

b) Asfalty z temperature mi?knienia P* K* powyzej
105°C*

Wysoka zawartosc asfaltenow, ktora w tych

asfaltach przekracza 30% powoduje calkowity

zanik plastycznosci*

Kawalki asfaltu o temp* mi?knienia okolo

120—130°C posiadaje gl?boki cZarny kolor, nie-

regularny przelom, polysk szklisty i daje si?

w palcach rozcierac na proszek koloru ciemno-

brezowego, ktory nie lepi si?*

Asfalty wysokotopliwe rozpuszczaje si? dobrze

w oleju lnianym w stosunku 2 : 1 lub nawet 1:1*
Rozpuszczalnosc w oleju lnianym wedlug Ura-

nowa(8) zalezy od stosunku sumy olejow i zywic

do asfaltenow* Jak wynika z analiz podanych

w tablicach 3 i 4 stosunek ten wynosi okolo

2 tzn* jest taki jak w gilsonicie*

Asfalty poekstrakcyjne tak pokrezolowe jak i po-

furfurolowe daje powloki lakierowe lsni^ce bez

nalotow i nie wykazuje zadnych tendencji do
wypacania olejow mineralnych*

Wymienione charakterystyczne cechy umozli-

wily polskim rafineriom juz w roku 1954 podj?cie

produkcji asfaltu do wyrobow lakierowych*

Bardzo interesujecym drobnym szczegolem jest

fakt, ze asfalty poekstrakcyjne daje w zestawieniu

„asfalt — toluen
44

mieszanin?, ktora ma dobre

wlasnosci drukarskie i w druku daje na papierze

bardzo czysty zolto-brezowy odcien* Cecha ta,

obok wymienionych poprzednio umozliwia peine

zastosowanie asfaltow. poekstrakcyjnych w prze-

mysle farb graficznych*
\

7* Wnioski koricowe*

Analiza grupowa i struktura chemiczna okreslaje

asfalty poekstrakcyjne jako asfalty o specyficznych

cechach*

Aromatyczny charakter budowy jest tak decydu-

j^cy, ze mi?dzy asfaltami pokrezolowymi lub pofur-

furolowymi pochodz^cymi z roznych surowcow jak

dotychczas nie znaleziono zadnych istotnych roznic*

Stwierdzono mozliwosc zmi?kczania asfaltow nisko-

topliwych olejami lub ekstraktami*

Wysoki stopieri utlenienia w asfaltach wysoko-

topliwych niszczy uklad kolloidalny i uniemozliwia

stosowanie procesu zmi?kczania olejami lub eks-

traktami*

Praca wykazala szerokie mozliwosci zastosowania

asfaltow poekstrakcyjnych w przemysle i budo-

wnictwie, przy czym nalezy si? spodziewac, ze

mozliwosci te w najblizszym czasie wzrosn^* Przed-

stawione wnioski szczegolowo wskazuj^ rowniez,

ze dalsze prace nad ukladem grupowym oraz stru-

ktur^ chemiczn^ asfaltow poekstrakcyjnych pozwol^

na peine wyjasnienie zaleznosci mi?dzy wlasnos-

ciami fizyko-chemicznymi a budowy chemiczn^

w asfaltach ponaftowych*
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Nadanie odznaczen panstwowych

W zwi^zku z dorocznym Swi^tem Gorniczym, obcho-
dzonym tradycyjnie w dniu 4 grudnia — Rada Panstwa
nadala szereg odznaczen panstwowych najbardziej za-

sluzonym i wyrozniaj^cym si§ w pracy zawodowej pra-

cownikom przemyslu naftowego, ktorych nazwiska za-

mieszczamy ponizej:

Oficerski Krzyz Orderu Odrodzenia Polski:

Prof. Inz. Wojnar Jozef

Kawalerski Krzyz Orderu Odrodzenia Polski:

Mgr inz. Kotlowski Adam, doc. mgr Mitura Feliks,

mgr inz. Majewski Kazimierz

Zloty Krzyz Zaslugi:

Mgr inz. Sojka Krzysztof, inz. Linderski Henryk,
Pasiniewicz Jan, D^bski Waclaw, mgr Gumulczyhski
Jozef, Papess Zbigniew, inz. Bagger Zdzislaw, Wojto-
wicz Jozef, Konkol Jan, Orlikiewicz Wladyslaw

Srebrny Krzyz Zaslugi:

Lazowski Piotr, Ksi^zek Marian, Mozul Jan, Mosin-
giewicz Eugeniusz, Krzyzanowska Stanislawa, Ocz-
kowska Krystyna, Steliga Stanislaw, inz. Dobrzyniecki
Ludwik, mgr Moskal Elzbieta, Ksi^zyc Stefan, inz.. Go-
lecki Jan, mgr Kloss Kazimierz, inz. Habrat Stanislaw,

Klatka Jan, Przytuski Stanislaw, Urban Henryk, Nycz
Jozef, inz. Piecuch Stefan, Drqgiewicz Michal, Kratkow-
ski Kazimierz, Bodzioch Adam, Kopacz Franciszek,

Malik Mieczyslaw, Czajka Stanislaw, Rak Walenty,
Chrz^szcz Franciszek, Plisiewicz Stanislaw, Kosiba
Franciszek, Swierz Jan

Brqzowy Krzyz Zaslugi:

Wilusz Franciszek, Kardasz Szczepan, Wojcik Wik-
tor, Pilszak Wladyslaw, 2ak Stanislaw.

Z tego cz^sc odznaczen zostala wr^czona na akademii
centralnej w Gorlicach, natomiast pozostale na akade-
miach lokalnych w zakladach.

40-lecie Akademii Gorniczo-Hutniczej

W dniach 12 — 13 grudnia 1959 r. odbyly si^ uroczy-
stosci 40-lecia Akademii Gorniczo-Hutniczej w Kra-
kowie. W ramach tych uroczystosci odbyl siq Zjazd
Naukowy AGH i Stowarzyszenia Wychowankow tej

uczelni, pol^czony z obchodem dorocznego „Dnia Gor-
nika“. Tematem Zjazdu byly osi^gni^cia tej podsta-
wowej uczelni Gornictwa i Hutnictwa w 15-leciu PRL
na tie 40-lecia istnienia i jej kierunki rozwojowe.
W uroczystoSciach i w Sesji Naukowej wzi^lo udzial,

oprocz wychowankow AGH, wielu przedstawicieli

wladz, instytucji, gornictwa i przemyslu ci^zkiego oraz

liczne delegacje zagraniczne. W Zjezdzie uczestniczyli

rowniez absolwenci Oddzialu Naftowego Politechniki

Lwowskiej, ktorzy postanowili wst^pic do Stow. Wy-
chowankow AGH.

Program Zjazdu obejmowal glowny referat prof, dr
inz. Bol. Krupinskiego pt. „Kierunki naukowo-tech-
niczne w rozwoju polskiego gornictwa i udzial AGH
w ich realizacji“. Obrady Sesji Naukowej toczyly si$

w dwoch pionach: gorniczym i hutniczym, na ktorych
wygloszono 17 podstawowych referatow, obrazuj^cych
caly dorobek naukowy i dydaktyczny wszystkich spe-
cjalnosci uczelni.

W 2-dniowym programie znala 2>ly siq rowniez Bar-
burkowe uroczystosci „Dnia Gornikaa AGH, tradycyj-
ny „Skok przez Skorq“ oraz spotkanie towarzyskie
(Wspolna Wieczerza i Bal Gornikow) gosci i wycho-
wankow AGH.

Akademia „Dnia Gornika" w Instytucie Naftowym

Na zakonczenie Mi^dzynarodowej Konferencji Insty-
tutow Naftowych Polski, WQgier i CSR odbyla si$

wieczorem dnia 3 grudnia 1959 r. w Instytucie Naftowym
w Krakowie uroczysta akademia, z udzialem pracowni-
kow Instytutu i goSci zagranicznych.

Po referacie na temat ostatnich osiagni^c Instytutu

wr^czono dyplomy dlugoletnim pracownikom tego za-
kladu naukowo-badawczego, a za dobre i starannie wy-
konczone prace wielu z nich otrzymalo nagrody pie-

ni^zne. Przy tej okazji odczytano szereg telegramow
i listow gratulacyjnych z okazji 15-lecia istnienia Insty-

tutu.

Z wielkim entuzjazmem zebrani przyj^li zyczenia
jubileuszowe przeslane przez Wicepremiera PRL, Pio-

tra Jaroszewicza, rektora Politechniki Skjskiej, Prof.

Dr Inz. T. Laskowskiego i Prof. Dr W. Goetla, ktorzy

nie mogli wzi^c osobiscie udzialu w uroczystosciach.

W cz^sci artystycznej akademii wyst^pil chor chlo-

piQcy Krakowskiej Filharmonii w skladzie 75 chlop-

cow, ktoiy odspiewal szereg piesni pod kierowni-
ctwem ob. Swistaka, przy akompaniamencie ob. Anieli

Andrzejewskiej.

Wystawa wynalazczosci w Rzeszowie

Stowarzyszenie Wynalazcow Polskich, Oddzial

w Rzeszowie* zorganizowalo w dniach 4—11. IX. 1&59 r.

wystawt* wojewodzk^ pod nazw^ „Dorobek racjonali-

zacji i wynalazczosci w XV-lecie PRLU
. Miejscem eks-

pozycji byl gmach Prezydium Woj. Rady Narodowej
w Rzeszowie.

W wystawie wzi^l udzial szereg przemyslow, a w ich

liczbie przemysl metalowy reprezentowany przez Hut$
Stalowa Wola, WSK Mielec i Polno-Przemysl, przemysl
chemiczny reprezentowany przez Krejowice, Pustkow,
Sorzyn^ i D^bicQ. Ponadto w wystawie uczestniczyl

resort budownictwa, transportu, przemysl naftowy
Huta Szkla i „Dom Ksi^zki".

Z ciekawszych eksponatow nalezy wymienic tworzy-
wo sztuczne „pianisolu (wyrob Krejowic), z ktorego

wyrabia si§ bardzo lekk^ i dobr^ izolacj^ cieplno-

akustyczna oraz izolacj^ (w uzwojeniu) do silnikow

elektrycznych o duzej wytrzymalosci mechanicznej

* Przewodnicz^cym tego Oddzialu jest doe. inz. J. Osta-
szewski.
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i cieplnej (wyrob Sorzyny). Na stoisku Nafty wysta-

wialy nast^puj^ce zaklady: Fabryka Maszyn i Sprz^tu

Wiertniczego w Gliniku Mariampolskim (5 eksp.), Ko-

palnictwo Naftowe (8 eksp.), Zaklady Naprawcze Sprz^-

tu Wiertniczego (6 ekspon.), Rafinerie Nafty (oleje

i produkty naftowe) oraz Instytut Naftowy, OT—Kro-
sno (16 ekspon. i 15 zdj^c fotogr.).

Z eksponatow wystawionych przez przemysl nafto-

wy duze zainteresowanie wzbudzily: tenzometr elek-

tryczno-akustyczny, perforator bezpociskowy, przyrz^d

do badania wi^zania cementu pod cisnieniem, przy-

rzad do pomiaru filtracji pluczki, produkcja jodu,

grzejnik elektryczny — wykonane przez Instytut Naf-

towy; ponadto prasa do kontroli manometrow, wyko-

nane przez Warsztaty Potok oraz uszczelniacze do

rur, pompa wglQbna,, technologia wykonania tlokow

i lozysk metalizowanych — wykonane przez WNPK —
Krosno.

Wystawa pokazala duzy dorobek mysli tworczej

w wojewodztwie rzeszowskim oraz dowiodla zrozu-

mienia u czynnikow party,inych i zwiazkowych dla

zywotnych zagadnien post^pu technicznego. Wystawa

doszla do skutku dzi^ki poparciu, udzielonemu przez

te czynniki zarowno w zakresie moralnym jak i finan-

sowym. Frekwencja byla duza i wynosila okolo 700

zwiedzaj^cych dziennie.

Rafinerie nafty wykonaiy plan roczny

Zjednoczenie Przemyslu Rafinerii Nafty — pierwsze

w przemysle chemicznym — zameldowalo o wykona-

niu tegorocznych zadan produkcyjnych. Wartosc prze-

widywanej dodatkowej produkcji, jak$ do kofica br.

uzyskuj^ rafinerie, wyniesie przeszlo 166 min zl. War-

to podkreslic, ze w 1959 r. obok zwi^kszonej produkcji,

rafinerie majs* wiele osi^gni^c w wytwarzaniu nowych

wyrobow zarowno dla potrzeb kraju, jak i na eksport.

M. in. podj^ly one wytwarzanie wysokiej jakoSci oleju

uniwersalnego, szeregu smarow, specjalnego gatunku

parafiny itp.

Nowy Sklad Komisji Oceny Projektow Inwestycyjnych

Zarz^dzeniem nr 16 Naczelnego Dyrektora Zjedno-

czenia Przemyslu Naftowego z dnia 26 listopada 1959 r.

ustalono nast^puj^cy sklad Komisji Oceny Projektow

Inwestycyjnych przy Zjednoczeniu Przemyslu Nafto-

wego: Przewodnicz^cy — mgr inz. J. Pilch, zast. przew.

mgr inz. M. Ptak i inz. Z. Bajgier. Czlonkowie — mgr

S. Dutka, mgr inz. K. Majewski, inz. A. Szczepanski,

mgr inz. R. Bazylewicz, mgr inz. A. Badak, inz. Z. Wo-

lanski, mgr inz. J. Kruczek, mgr S. Mleczko, inz. K.

Pomykala, inz. S. Machnik, mgr inz. A. Habrowski,

inz. T. Merski.

Errata

„Nafta”, nr 11, 1959

Str. 310, lam prawy, wiersz 28 od g6ry zamiast zelazowego

ma bye zelazawego. Str. 311, lam prawy, tabl. 2, ostatnia

kolumna zamiast 83 i 270 ma bye 83 000 i 270000
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Nr 1. Badania geoanalityczne w przemysle naftowym
1950, str. 36, 10 zl. *

Nr 2. Wilk Z, Magazynowanie i transport gazu ziem-
nego, 1950, s. 11, 3 zl.

Nr 3* Chajec W.: Doswiadczalne podstawy • produkcji
jodu i bromu z polskich solanek wglebnych, 1951,
s. 24, 8 zl*

Nr 4, Badania promieniotworczosci skal odwiertow nafto-
wych, 1951, s* 15, 5 zl*

Nr 5. Ostaszewski J.: Silomierze dla przemysiu nafto-
wsgo oraz ich zastosowanie. Wyniki badafi mode-
lowych masztow strunowych, 1951, s. 18, 6 zl*

Nr 6* Glaser R*, Zielifiski H.: Zwi^zki siarkowe w ro-

pie naftowej i w jej produktach, 1951, s. 20, 5 zl*

Nr 7* Rachfai St*: Glowne podstawy obliczen hydrau-
licznych ruroci^gow naftowych, 1951, s. 22, 5 zl.

Nr 8. Glogoczowski J. J,* Hel w gazach ziemnych,
1951, s* 12, 2,50 zl.

Nr 9* Mechanika urz^dzen do pompowania ro'py.

Turkowski Z., Zagadnienie dynamiki ukladu kie-

ratowego, Karlic S.; Mechanika naziemnych urzs-
dzefi do pompowania ropy, 1951, s. 43, 10,80 zl*

Nr 10* Selektywna rafinacja i odparafinowanie olejow sma-
rowych. Geschwind O., Glaser R*: Porow-
nawcza selektywna rafinacja furfurolem i krezolem
destylatow i pozostaiosci z krajowych rop bez-
parafinowych; Kuropieska J*, Glaser R*: Proby
odparafinowania olejow metody acetonbenzol w za-
stosowaniu do surowcow przerabianych w kraju,

1951, s* 61, 16 zl*

Nr 11* Powierzchniowe badania geochemiczne*
Sulimirski Lubicz S., Strzetelski J*: Do-
swiadczalny geochemiczny pomiar powierzchniowy
z zastosowaniem oznacznika bitumicznego i ga-

zowego* Szura T*: Oznaczanie lekkich w^glowo-
dorow w zastosowaniu do poszukiwafi z!6z nafto-

wych, 1951, s. 16, 4 zl*

Nr 12* PawlikowskiS.: Korozja rurociqgfiw zakopanych
w ziemi, 1951, s. 13, 4,80 zl.

Nr 13* Cz^stka J*: Podnosniki srubowe i hydrauliczne
w kopalnictwie naftowym, 1951, s* 16, 7 zl*

Nr 14* Ostaszewski J.; Badanie rdzeni lin wiertniczych,

1951, s* 34, 20 zl*

Nr 15. Chajec W.: Kontrola zamkni^cia wod wglebnych
metody barwienia, 1951, s* 10, 3,60 zl.

Nr 16. Stec A.. Propan i butan w polskich gazach ziem-
nych, 1951, s. 18, 5,10 zl*

Nr 17* Kuropieska J*: Proby odparafinowania oleju za

pornocs dwuchloroetanu w zastosowaniu do su-

rowcdw przerabianych w kraju; Mosurski H.:
Kwasy i lugi odpadkowe z rafinacji produktow nafto-

wych; S zw e d W. ; Srodki zwilzaj^ce, pieni^ce i emul-
gujgce z przetworow naftowych, 1952, s. 36, 16,40 zl.

Nr 18* CzajkowskaJ** Badanie ilow, 1952, s* 17, 8,50 zl.

Nr 19. Stec A., Turkowski Z.: Odparafinowanie od-
wiertow naftowych przy pomocy sody kaustycznej
i gUnu, 1952, s. 29, 17 zl*

Nr 20. Ostaszewski J.: Grzejniki elektryczne do okreso-

wego wygrzewania odwiertow naftowych, 1953,

s. 14, 4 zl.

Nr 21. Barud-Pomykala Z*: Metody oznaczania siarko-

wodoru w gazach ziemnych, 1952, s. 17, 13 zl.

Nr 22* Paraszczak W*: Swidry zesiizgowe, 1953, s. 12

(wyczerpane).
Nr 23. Gibinski S.: Analiza i wykorzystanie ekstraktow

z selektywnej rafinacji olejow, 1953, s* 14 (wyczerp.)

Nr 24, Glogoczowski J. J., Biernat Z*: Metodyka spek-

trochemicznego profiiowania odwiertow naftowych,

1953, s. 10 (wyczerpane).

Nr 25. Gierlaszyfiska S.: Wplyw przygotowania ilu na
jakosc pluczki wiertniczej, 1953, s. 12 (wyczerpane).

Nr26.Kmiecik M., Szura T., Dobrzyniecki L.:

Elektryczny aparat do oznaczania zawartosci gazow
i par palnych w powietrzu, 1953, s. 10 (wyczerpane).

Nr 27. Stepek Z.: Uszlachetnianie olejfiw. Prace nad
skutecznosci^ niektorych inhibitorow utleniania

w zastosowaniu do krajowych olejow turbinowych,

1953, s* 15, (wyczerpane).

Nr 28. G6rka H.: Cementy do zamykania w6d wgl^b-
nych, 1954, s. 14, (wyczerpane).

Nr 29* Glogoczowski J. J.: Ily miocefiskie w swietle ana-
lizy termicznej, 1954, s. 12 (wyczerpane).

Nr 30* Kuropieska J., Holek S.: Opracowanie szybkiej
metody oznaczania zawartosci mydel w smarach
statych, 1954, s. 11 /wyczerpane).

Nr 31. Gumulczyfiski J.: Zmiana napied powierzchnio-
wych ropy. Przemywanie odwiertow, 1954, s. 12
(wyczerpane).

Nr 32. Czajkowska J.: Kwasowanie odwiertdw nafto-
wych, 1954, s. 11, 4,40 zl.

Nr 33. Niementowski S.: Wyosabnianie weglowodorow
aromatycznych na drodze destylacji ekstrakcyjnej,

1954, s. 11, 4,20 zl.

Nr 34. Strzetelski J., Szymafiski J.: Profilowanie
gamma odwiertow naftowych; Luchter A.: Proba
zastosowania bakterii wskaznikowych dla terenow
roponosnych, 1954, s. 12, 4,20 zl*

Nr 35. Mosurski H.: Synteza inhibitorow i dodatk6w
do olejow smarowych, 1954, s. 12, 4,60 zl.

Nr 36. Turkowski Z.: Badania techniki wiercenia obro-
towego, 1955, s. 11, 5,20 zl.

Nr 37. Gumulczynski J., Gierlaszyfiska S.; Pluczki
specjalne do wiercenia obrotow*, 1955, s. 11, 4,80 zl.

Nr 38. Gorka H*, Olszewski W.: Wi^zanie cementu
w warunkach wiertniczych, 1955, s. 11, 4,20 zl.

rjr 39* Stepek Z*: Nowe metody oceny olejow silniko-

wych. Korozja br^zow olowiowych. Laboratoryjna
ocena skutecznosci dodatkfiw wielofunkcyjnych,
1955, s. 17, 7,20 zl.

Nr 40. Karpifiski T.: Nowe metody analityczne badania
rdzeni wiertniczych; Strzetelski J.: Wyniki i in-

terpretacja doswiadczalnych badafi geochemicznych,
1955, s. 19, 8 zl.

Nr 41. Chachulski J., Obrzutowa J., Suknarowski
S., Szwed W.: Charakterystyka rafineryjnych w6d
sciekowych oraz sposoby ich oczyszczania, 1956,
s. 15, 7,40 zl.

Nr 42. Martynek M.: Badania przydatnosci krajowego
wegla aktywnego do odgazolinowania gazfiw ziem-
nych, 1956, s. 10, 4 zl.

Nr 43. Gierlaszyfiska S., Gumulczyfiski J.: Obrfibka
pluczki odczynnikiem z krajowego wegla brunat-
nego, 1956, s. 10, 4,60 zl.

Nr 44* Du bis W.: Stacja prob pomp wgl^bnych oraz ich
odbior techniczny, 1956, s. 11, 4,20 zl.

Nr 45. Geschwind O.: Analiza grupowa asfaltfiw, 1956
s* 7, 3,20 zl.

Nr 46* Ty czyfiski J., Weryfiski J.: Naw^glanie stali na-
turalnym gazem ziemnym, 1956, s. 11, 4,20 zl.

Nr 47. J a s z cz ew s k i Z. : Badanie opornosci wlasciwej

probek rdzeni wiertniczych, 1956, s. 23, 9 zl*

Nr 48. Gumulczyfiski J., Gierlaszyfiska S.: Techno-
logia obrobki ilfiw w zakladzie fiowym; G6rka H.,
Gumulczyfiski J.: Odzyskiwanie barytu z pluczki
wiertniczej za pomocy hydrocyklonu, 1957, s. 11,

6,70 zl.

Nr 49. Martynek M.: Badanie przebiegu procesu ad*
sorpcji weglowodorfiw w adsorberze weglowym,
1957, s. 9, 5 Zl.

Nr 50* Pohl J., Kwaciszewska A.: Nosniki piasku do
hydraulicznego szczelinowania piaskowcfiw ropo-
nosnych, 1957, s. 7, 5 zl.

Nr 51. Nawrocki J., Machnik W.: Zu^ycie energii elek-

trycznej przy pompowaniu odwiertfiw naftowych,
1957, s. 12, 6,50 zl.

Nr 52. Mitura F.: Metody i kierunki badafi inoceramfiw,

1957, s. 13, 9 zl.

Nr 53* JaszczewskiZ.: Laboratoryjne wyznaczanie wspfil-

czynnikow charakterystycznych dla interpretacji wy-
kresow profiiowania elektr., 1958, s. 11, 13^0 zt

Nr 54. Wolwowicz R.: Mechanizacja zaladunku i wy-
ladunku maszyn i urz^dzefi wiertniczych, 1958,
s. 15, 14 zl.

Nr 55* Kucifiski T., Mitura F*: Wplyw tektoniki na
rzezbe powierzchni karbonu Gfimo^lqskiego Za-
gl$bia Weglowego, 1958, s. 7, 6,50 zl.
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montaz i obstuga. — Poszukiwania z!6z naftowych
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NAFTA
MIESI^CZNIK POSWI^CONY NAUCE, TECHNICE ORAZ

ORG ANIZACJI W PRZEMY$LE NAFTOWYM
WYDAWNICTWO GORNICZO-HUTNICZE. KATOWICE

Rok XV pazdziernik 1959 r. Nr 10

Doc. mgr Feliks Mitura 622.19:622.32

Zast. Dyr. Instytutu Naftowego

Podstawowy schemat metodyki poszukiwan naftowych

Jednym z wazniejszych zadan dla podwyzszenia
efektywnosci poszukiwan naftowych jest udosko-
nalenie ich metodyki. Analiza rozwoju prac poszuki-
wawczych w roznych krajach wskazuje, ze ujemne
lub malo efektywne wyniki poszukiwan naftowych
najcz?sciej maj^ swe zrodlo w braku scisle sprecy-

zowanej metodyki ich prowadzenia, wyrazaj^cej si?

w nieprzestrzeganiu kolejnosci stosowania odpo-
wiednich metod badawczych i etapow badan,
w braku niezb?dnych kierunkow, wynikaj^cych
Z racjonalnego ujmowania caloksztaltu zagadnien
poszukiwawczych. W ubieglych latach mialy miej-
sce fakty, tak w ZSRR jak i w Polsce, ze rozpo-
czynano szczegolowe prace poszukiwawcze na po-
jedynczych strukturach, pomijaj^c stadium prae
badawczych zwi^zanych z poznaniem budowy
geologicznej i ocen^ perspektyw roponosnosci da-
nego regionu. Negatywne wyniki poszukiwan zmu-
szaly do powrotnego wznowienia podstawowych
badan duzych jednostek strukturalnych, okreslaj^-

cych polozenie i mozliwosci bitumiczne lokalnych
struktur, co oczywiscie przedluza czas poszukiwan
i podraza koszty badan.

Nowa metodyka poszukiwan, zwi^zana z kolej-

nosci^ badan roznych kategorii nagromadzen w?glo-
wodorow, ma na celu systematyczne i stopniowe
wprowadzanie metod, okreslaj^cych i szereguj^cych
perspektywiczne obszary, a wykluczaj^cych obszajry
nie rokuj^ce nadziei poszukiwawczych.

Wszystkie nagromadzenia w?glowodorow mozna
podzielic na cztery jakosciowo odmienne kategorie:

a) basen ropogazonosny,

b) strefa ropogazonosna,

c) pole naftowe,

d) zloze naftowe.

Strategia i taktyka poszukiwan powinny opierac
si? przede wszystkim na kolejnym badaniu roznych
kategorii nagromadzenia bitumow, zaczynaj^c od.
rozpoznania warunkow, okreslaj^cych mozliwosc
wyst?powania w?glowodorow w danym basenie
(regionie), a koncz^c rozpoznaniem pojedynczych
ZloZ.

Wedlug charakteru zadan i rodzaju prac caly

zlozony proces poszukiwan w celu odkrycia zloz

ropy i gazu mozna podzielic na cztery zasadnicze
okresy (uj?te na tablicy);

1. Badania podstawowe, okreslaj^ce budow? geo-
logiczn^ i warunki mozliwosci nagromadzenia
w?glowodorow w danym basenie (regionie)

Z wydzieleniem podstawowych jednostek
strukturalnych.

2. Badania rozpoznawcze, wyjasniaj^ce budow?
geologiczn^ podstawowych jednostek struktu-
ralnych z wydzieleniem stref wyst?powania
w?glowodorow i lokalnych struktur.

3. Szczegolowe prace poszukiwawcze na lokal-

nych strukturach w obr?bie stref ropogazo-
nosnych, maj^ce na celu zbadanie mozliwego
pola naftowego z wydzieleniem zloz*

4. Szczegolowe badanie zloz dla oceny ich wy-
dajnosci i przygotowania do eksploatacji.

W kazdym z tych okresow prowadzi si? prace ba-
dawcze z zastosowaniem odmiennych robot geolo-
gicznych i metod poszukiwawczych. Nalezy przy
tym podkreslic za W. Pozaryskim<13

>, ze prace
badawcze dwoch pierwszych okresow musz^ miec
charakter wszechstronny, ktorych wyniki maj^ wy-
tyczac kierunek szczegolowych poszukiwan wszy-
stkich surowcow (nie tylko naftowych.) W naszym
rozwazaniu s^ uj?te tylko metody niezb?dne
Z punktu widzenia geologii naftowej.
W pierwszym okresie, jak wynika z posta-

wionych wyzej zadan, wykonuje si? regionalne
zdj?cia geofizyczne (grawimetryczne i magnety-
czne), geomorfologiczne i wiercenia podstawowe
(oporowe, rozpoznawcze), stosuj^c metody petro-
graficzne, sedymentologiczne, paleontologiczne, ba-
dania fizyko-chemiczne, geochemiczne i hydroche-
miczne, w celu ustalenia niezb?dnej charakterystyki
przewiercanych kompleksow skalnych. Szczegolowy
wykaz prac, czynnosci i badan dla poszczegolnych
kategorii wiercen, wykonywanych w ciggu czterech
okresow poszukiwan naftowych uj^l przejrzyscie

J. J. Zielihski(19)
, stqd zb?dne byloby ich powta-

rzanie. Nalezy tylko podkreslic koniecznosc stoso-
wania przy wierceniach podstawowych metod geo-
chemicznego profilowania, ktore umozliwiaj^ na
podstawie zespolu wskaznikow wnikliwsz^ ocen?
perspektyw bitumicznosci poszczegolnych formacji
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Tablica synoptyczna metodyki poszukiwan naftowych

Okresy
prac

Zadania i cel prac Rodzaje prac Glowne wyniki badan

I

Badania podstawowe, okreslaj^ce

budow? geologiczn^ i warunki mo-
zliwosci nagromadzenia weglowo-
dorow w danym basenie (regionie)

Z wydzieleniem podstawowych je-

dnostek strukturalnych

Regionalne zdj?cia geofizyczne

(grawimetryczne, magnetyczne)
i geomorfologiczne
Wiercenia podstawowe (oporowe)
Wyprobowanie potencjalnie ropo-

nosnych skal

Ogolna charakterystyka budowy
geologicznej i historia rozwoju
basenu (regionu) .

Ocena ogolnych regionalnych pers-

pektyw bitumicznosci formacji i

serii basenu
Wydzielenie podstawowych jedno-

stek strukturalnych
Mapy i przekroje w skali od
1 : 500000 do 1 : 1000000.

II

Badania rozpoznawcze, wyjasnia-

j^ce budow? geologiczn^ podsta-

wowych jednostek strukturalnych

Z wydzieleniem stref wystepowania
weglowodorow i lokalnych struktur

1-

szy etap

Badania maj^ce na celu wydziele-

nie stref i lokalnych struktur,

jako mozliwych dla wystepowania
zloz, w obr^bie podstawowej jed-

nostki tektonicznej

2-

gi etap

Klasyfikacja wydzielonych struk-

tur lokalnych wedlug perspektyw
ropo-gazonosnosci

Zdjecia strukturalno-geologiczne,

szczegolowe zdjecia grawimetry-

czne i magnetyczne, regionalne

Zdjecia radiometryczne
Regionalne zdj^cia geochemiczne
powierzchniowe
Wiercenia geologiczne (struktu-

ralno-kartograficzne)

Wyprobowanie potencjalnie ropo-

nosnych skal

Regionalne badania sejsmiczne

Szczegolowe zdj^cia geochemiczne
powierzchniowe, szczegolowe ba-

dania radiometryczne i elektryczne

(oporowe)

Charakterystyka budowy geologi-

cznej i historia rozwoju podstawo-
wych jednostek strukturalnych

Wydzielenie stref wystepowania
weglowodorow i rejestracja lokal-

nych struktur

Ocena ogolnych perspektyw ropo-

gazonosnosci podstawowej jedno-

stki strukturalnej

Mapy i przekroje w skali 1 : 100000
do 1:300000

Wytypowanie lokalnych struktur

0 mozliwosci istnienia zloz ropy

1 gazu w kategorii C2 do dalszych

szczegolowych prac poszukiwaw-
czych
Mapy i przekroje w skali od
1:50000 do 1:100000

III

Szczegolowe prace poszukiwawcze
na lokalnych strukturach w obre-
bie stref ropo-gazonosnych, ma-
j^ce na celu zbadanie mozliwego
pola naftowego z wydzieleniem
Zloz

1-

szy etap

Przygotowanie lokalnych struktur

do glebokich wiercen poszukiwa-
wczych

/

2-

gi etap

Ocena mozliwosci wystepowania
pola naftowego ze ztozami ropy
i gazu'

Szczegolowe badania sejsmiczne

i szczegolowe zdj^cia geologiczno-

strukturalne
Wiercenia strukturalne

Zdj^cia geochemiczne wgfebne
Wyprobowanie horyzontow z obja-

wami ropy lub gazu

Wiercenia poszukiwawcze, bada-
nia geofizyki gorniczej, wyprobo-
wanie horyzontow ropno-gazo-

wych

Charakterystyka budowy geologi-

cznej danej struktury z wydziele-

niem lokalnych form najbardziej

sprzyjajacych dla mozliwosci

istnienia zloza

Rejestracja lokalnych perspektyw
ropo-gazonosnosci odcinkow struk-

tur z okresleniem zasobow w kate-

gorii Cx

Mapy i przekroje w skali od
1:10000 do 1:50000

Szczegolowa charakterystyka geo-

logiczna i ustalenie typu pola

naftowego
Wydzielenie mozliwych oddziel-

nych zloz ropno-gazowych
Ustalenie zasobow kategorii B

IV

Badanie zloz dla oceny ich wydaj-
nosci i przygotowanie do eksploata-

cji

Wiercenia konturujqce, badania

geofizyki gorniczej, proby zlozowe,

probna eksploatacja

Charakterystyka zbiornika ropno-

gazowego i ustalenie typu zloza

Rozpoznanie wieikosci, wydajnosci

zloza i innych warunkow ztozo-

wych
Ustalenie zasobow kategorii A2

Ustalenie siatki odwiertow eksplo-

tacyjnych
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i serii danego basenu wzgl?dnie regionu, jak to

podal przegl^dowo dla niektorych rejonow Z* Obu-
chowicz w swym opracowaniu(9) (str* 35—52)*

Wyniki badah pierwszego okresu pozwalaj^ na
opracowanie ogolnej charakterystyki budowy geolo-

gicznej i historii rozwoju danego basenu (regionu)

Ze szczegolnym uwzgl?dnieniem warunkow sedy-

mentacyjnych poszczegolnych forniacji (W* Poza-

ryski(14)
, Z* 01ewicz(11)

)> na wydzielenie podsta-

wowych jednostek strukturalnych (W* Pozaryski(13)
)

oraz ogoln^ ocen? perspektyw roponosnosci regio-

now metody porownawcz^ zmian stratygrafkzno-

facjalnych, elementow strukturalnych i wskaznikow
geochemicznych (A* Tokarski(17)

, Z* Obuchowicz(9)

R* Dadlez(3)
)»

Prace pierwszego okresu w Polsce S3 daleko

Zaawansowane, zwlaszcza w poludniowym i srod-

kowym basenie sedymentacyjnym Polskih niemniej

wymagaj^ jeszcze uzupelnienia, a w polnocnym ba-

senie i na obszarze plyty wschodnio-europejskiej

(Fennosarmacji) wymagaj^ nawet w duzym zakresie

systematycznych badah podstawowych, zwlaszcza

w cz?sci zadan dotycz^cych wydzielenia glownych
jednostek tektonicznych i oceny warunkow mozli-

wosci nagromadzenia w?glowodorow* Jednostki

bowiem strukturalne, wydzielone przez W* Poza-

ryskiego(13)
, nalezy w cz?sci terytorium traktowac

jako koncepcj? wyjsciow^, ktor^ nalezy udokumen-
towac robotami geologicznymi, a niektore wiercenia

podstawowe wykonane do r* 1956 na Nizu nie

zawsze uwzgl?dniaiy problematyk? naftow^, st^d

brak nieraz analiz istotnych dla metodyki poszu-

kiwan naftowych*
W drugim okresie poszukiwan prowadzi si?

szczegolowsze prace badawcze w obr?bie okreslo-

, nych obszarow, jakimi S3 podstawowe jednostki

strukturalne, z wydzieleniem lokalnych struktur*

W tym celu stosuje si? szczegolowe zdj?cia grawi-

metryczne i magnetyczne % przeliczeniem na map?
anomalii rezydualnych i wyzszych pochodnych,

regionalne zdj?cia radiometryczne, regionalne ba-

dania sejsmiczne oraz wgl?bne zdj?cia geologiczne

przy pomocy malodymensyjnych wiercen geolo-

gicznych (strukturalno-kartograficznych) *

Dla oceny perspektyw roponosnosci badanych
obszarow i wydzielenia w nich stref wyst?powania

w?glowodorow stosuje si? powierzchniowe zdj?cia

geochemiczne i powierzchniowe metody elektry-

czne* Od ich wynikow zalezy wybor lokalnych

struktur do nast?pnych szczegolowych prac poszu-

kiwawczych trzeciego okresu* Prace geochemiczne,

zastosowane z odpowiednim doborem metod do
warunkow geologicznych, daj^ najlepsze bezpo-

srednie wskazowki, jak widac z praktyki krajow

przoduj^cych ZSRR i USA, do oceny perspektyw

obszarow i struktur dla poszukiwan naftowych*

MusZ3 one bye powi^zane z wynikami badah geolo-

gicznych i prac geofizycznych pierwszego i drugiego

okresu, gdyz w oderwaniu od nich wnioski bylyby

> niekompletne a wskutek tego niezrozumiale, a nawet

moglyby miec charakter dowolnej improwizaeji

i fantazji* Zarys metod geochemicznych i ich zasto-

sowanie w Polsce podano w szeregu publikaeji,

mi?dzy innymi w pracach F* Mitury(7)
i J* J* Glo-

.
goczowskiego(4j5)

*

Powierzchniowe zdj?cia geochemiczne drugiego

okresu poszukiwan nalezy podzielic na dwa etapy

ze wzgl?du na dwa typy zdj?c:

a) regionalne,

b) szczegolowe*

Pierwsze wykonuje si? przed regionalnymi ba-

daniami sejsmicznymi, drugie po regionalnym zdj?-

ciu sejsmieznym*
Regionalne zdj?cia geochemiczne nalezy stosowad

w pierwszym etapie, o ile moznosci w uj?ciu kom-
pleksowym (metoda gazowa, bitumiezna, hydro-

chemiczna, mikrobiologiczna i radiometryezna)*

Pozwalaj^ nam one na:

a) inwentaryzacj? struktur gl?bszego podloza

i nadkladu w powi^zaniu wynikow badah geo-

chemicznych z nowymi metodami interpre-

taeji wynikow badah geofizycznych (grawi-

metrii i magnetyki) na obszarach o strukturze

bardziej jednolitej, przy duzym nadkladzie

czwartorz?du (J* Strzetelski< 16)
),

b) mozliwosc stwierdzenia i sledzenia migraeji

i dyfuzji w?glowodorow z horyzontow ropo-

gazonosnych, a tym samym mozliwosc wy-
dzielenia stref wyst?powania w?glowodorow
w przypadku silnie naruszonej budo'vsy geolo-

gieznej obszaru o bardzo' malej mi^zszosci

utworow czwartorz?dowych*

Prac powyzszych nie prowadzi si? jednoczesnie

na calym obszarze podstawowej jednostki struktu-

ralnej, lecz kolejno na wi?kszych jej odcinkach (np*

okolica Zolczy — J* Glogoczowski(5)
)*

W drugim etapie przeprowadza si? szczegolowe

zdj?cia geochemiczne powierzchniowe na wytypo-
wanych uprzednio lokalnych strukturach (formach

antyklinalnych, niezgodnosci stratygrafieznej, wy-
klinowaniach, zmiennosci litologicznej), obj?tych

regionalnymi anomaliami w wyniku prac geoche-

micznych pierwszego etapu* Prace geochemiczne

w tym etapie, obejmuj^ce zastosowanie calego ze-

spolu metod geochemicznych, dobranych w pierw-

szym etapie, przy wi?kszej g?stosci rozmieszczenia

stanowisk wiercen plytkich do gl?bokosci 50 m,
maj^ na celu wyeliminowanie lub odsuni?cie na

plan dalszy nast?pnego okresu badah struktur nie-

perspektywnych, a wytypowanie do szczegolov/ego

opracowania obszarow zwi^zanych z wyst?powa-
niem anomalii geochemicznych (J* Strzetelski(15),

J* J* Glogoczowski(5)
)*

Rownoczesnie dla pogl?bienia prac geochemi-

cznych drugiego etapu a tym samym dla wyci^-

gni?cia pewniejszyeh wnioskow w ocenie pers-

pektyw badanego obszaru powinny bye zastosowane

powierzchniowe metody radiometryezne i
.

elek-

tryezne, zwlaszcza metoda oporowa, a wyniki tych

metod l^cznie zinterpretowane*

Stosowanie prac geochemicznych drugiego okresu

wymaga specjalnego podkreslenia, gdyz w Polsce

prace geochemiczne s^ malo doceniane, a ich .wy-

niki s^ za slabo uwzgl?dniane w projektowych za-

lozeniach szczegolowych prac poszukiwawczych
trzeciego okresu* Jedn$ z przyezyn bylo i to, ze

prace tego typu prowadzono w bardzo ograniezo-
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nym terytorialni? zakresie i raczej o charakterze

doswiadczalnym, a me w skali przemyslowej przy
pomocy kilku wydzielonych grup geochemicznych,
czego wymagaj^ metody statystyczne* Kazda spraw-
dzona bowiem metoda daje w granicach mozli-

wosci dobre wyniki^ jesli jest zastosowana w odpo-
wiedniej skali, jak to ma miejsce w ZSRR odnosnie
metod geochemicznych*
Dobre przygotowanie obszarow kompleksowym

wykonaniem robot wyzej ukazanych dla prac poszu-
kiwawczych trzeciego okresu moze dopiero zabez-

pieczyc ich maksymalny efekt i jest to jedyna droga
poprzez systematyczne i kompletne stosowanie
metod oceny perspektyw roponosnosci regionow
i struktur do odkrycia nowych zloz o istotnej war-
tosci* Pomini?cie drugiego okresu badan byloby
zasadniczym bl?dem w naukowej metodyce poszu-
kiwan naftowych, jak pouczaj^ przyklady podane
ze Zwi^zku Radzieckiego (Aleksin(2)

)* Nawet przy-
padkowe odkrycie duzego przyplywu ropy lub gazu
w odwiercie podstawowym (oporowym) lub geolo-

gicznym nie upowaznia do zaniechania robot dru-

giego okresu w s^siedztwie, gdyz jeden odwiert,

a nawet cale zloze bez rozeznania regionalnego nie

daje podstawy do oceny dalszych perspektyw i wy-
boru dalszego kierunku poszukiwan* Koncentracja
w powyzszych warunkach na takim odosobnionym
odcinku, z zaniechaniem rozpoznania glownej je-

dnostki strukturalnej, bylaby nieprawidlowa w wa-
runkach gospodarki socjalistycznej* Taka metodyka
nalezy do starych metod charakterystycznych dla

kapitalistycznego systemu gospodarki (Aleksin(2)
),

ktorych odmian? podaje na wst?pie swej pracy
W* Pozaryski<13

>, rowniez Z ocen$ negatywn^*
Wyniki badan drugiego okresu ujmowane s^

w formie cz?sciowych opracowan pewnego etapu
prac geologicznych (typowe prace Instytutu Geolo-
gicznego) oraz w syntetycznym uj?ciu z wydziele-
niem stref o mozliwosci nagromadzenia w?glowo-
dorow i lokalnych struktur (J* Strzetelski(16)

)*

Ocen? perspektyw ropo-gazonosnosci wydzielonych
obszarow przedstawia si? rowniez cz?sto w powi^-
zaniu z wynikami prac trzeciego okresu na lokal-

nych strukturach (F* Mitura<8)
, A* Tokarski< 18)

,

Z* 01ewicz(12
>>-

Prace drugiego okresu w Polsce w uj?tym wyzej
przekroju robot nie s^ zakonczone w zadnej z wy-
dzielonych glownych jednostek tektonicznych,
a w wielu jednostkach koncepcyjnych jeszcze nie

s^ rozpocz?te, jak to wynika z przegl^du geolo-

gicznego rozpoznania Polski (Z* Obuchowicz,
Z* Olewicz, A* Tokarski, St* Wdowiarz(10)

)*

Trzeci okres, obejmuj^cy szczegolowe prace
poszukiwawcze, dzieli si? na dwa etapy* W pierw-
szym etapie przygotowuje si? lokalne struktury
do gl?bokich wierceh poszukiwawczych, w drugim
na podstawie wynikow tych wierceh dokonuje si?

oceny mozliwosci wyst?powania pola naftowego ze
zlozami ropy i gazu* Przygotowanie struktur do
przemyslowych robot poszukiwawczych, a nast?pnie
wiercenia poszukiwawcze, przeprowadza si? nie na
wszystkich istniej^cych formach strukturalnych
glownej jednostki tektonicznej, lecz tylko na tych,

ktore maj^ rozn^ budow? geologiczn^ i wykazuj^
w wyniku poprzednich prac najbardziej .sprzyjaj^ce

warunki dla powstania i zachowania nagromadzenia
w?glowodorow*
W pierwszym etapie wykonuje si? szczegolowe

badania sejsmiczne i wiercenia strukturalne (struk-

turalno-poszukiwawcze)* W razie slabych wynikow
sejsmicznych, nalezy stosowac odpowiednio do
warunkow geologicznych rozne metody szczegolo-

wych badan elektrycznych*

Wiercenia- strukturalne nalezy rownoczesnie wy-
korzystac do przeprowadzenia wgl?bnych zdj?c

geochemicznych na danej strukturze* Zdj?cia wgt?-
bne daj^ doskonaiy obraz ewentualnej ropo-gazo-
nosnosci terenu, jak to wynika z badan w ZSRR
i USA, daj^c rownoczesnie mozliwosc uzupelnienia
korelacji horyzontow skalnych* Jako najwazniejsze

wskazniki uwaza si? zawartosc gazu (gazometria),

zawartosc bitumow, wody wgt?bne i bakterie*

W drugim etapie wykonuje si? wiercenia poszuki-

wawcze do maksymalnie osi^galnej gl?bokosci, sto-

suj^c badania geofizyki gorniczej (kopalnianej)

i wyprobowanie horyzontow ropno-gazowych*
W wyniku prac trzeciego okresu ustala si? typ

pola naftowego z wydzieleniem mozliwych oddziel-

nych zloz ropno-gazowych, okreslaj^c zasoby w ka-

tegorii przemyslowej B*

W czwartym okresie, dla szczegolowego roz-

poznania zloza i przygotowania go do eksploatacji,

wykonuje si? wiercenia konturuj^ce — z przepro-

wadzeniem badan geofizyki gorniczej i prob zlo-

zowych — oraz probn^ eksploatacj?*

W wyniku prac czwartego okresu ustala si?

charakterystyk? zbiornika ropno-gazowego, umozli-
wiaj^c^ zaprojektowanie racjonalnej gospodarki

zlozem na podstawie rozpoznania wielkosci, wa-
runkow produkowania, wydajnosci zloza i innych
warunkow zlozowych oraz okresla si? zasoby w ka-

tegorii A2 * Wynikami prac czwartego okresu zamyka
si? caly proces poszukiwan naftowych i z kolei

nast?puje cykl produkcyjny za pomocy wierceh
eksploatacyjnych, ktore pozwalaj^ rowniez na prze-

niesienie zasobow z kategorii A2 do kategorii Ax *

Przebieg i zakres zadan produkcyjnych nie b?d^ tu

rozwazane, gdyz nie s^ przedmiotem niniejszego

tematu*

Podany wyzej wykaz prac badawczych i robot

poszukiwawczych w kazdym z wymienionych
czterech okresow nie jest w pelni obowi^zuj^cy dla

kazdego regionu lub struktury, lecz wybor i zastoso-

wanie odpowiednich metod moze zmieniac si? w za-

leznosci od konkretnych warunkow geologicznych,

okreslaj^cych typy nagromadzenia w?glowodorow,
a rownoczesnie nalezy wl^czac w odpowiedni okres

prac nowe lub ulepszone metody* Jednak kolejnosc

wybranych metod na jednym i tym samym obszarze

w wyzej omowionym porz^dku powinna bye scisle

przestrzegana, gdyz jedynie systematyczne prze-

prowadzenie prac naukowo-badawezyeh, przy
ktorych planowanie nowych robot geologicznych
opiera si? na wynikach uprzednio wykonanych
prac, daje gwarancj? uzyskania maksymalnych
efektow*

Zalozenia te z kolei wymagaj^ podziatu prac

i ustalenia zakresu dzialania poszczegolnych insty-

tueji, bior^cych udzial w poszukiwaniach oraz

zespolu koordynuj^cego te prace, ktory by stale
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modyfikowal aktualne poglqdy na koncepcj? budowy
geologicznej i ocen? perspektyw roponosnosci oraz
wyci^gal wnioski co do najwlasciwszego kierunku
robot poszukiwawczych w oparciu o naukowe prze-

slanki.

W ZSRR prace pierwszych dwu okresow pro-

wads;^ instytuty naukowo-badawcze (WNIGRI
i WNIGNI), w trzecim zas i czwartym okresie

przedsi^biorstwa naftowe.

W Polsce podzial prac w zakresie poszukiwan
powinien bye dostosowany do srodkow i kadr,

jakimi dysponuje dana instytueja, bior^c pod uwag?
rowniez 15-letnie doswiadezenie oraz dotychcza-
sowe zadania instytueji.

Badania podstawowe pierwszego okresu przej^l

calkowicie najlepiej przygotowany do prowadze-
nia tego rodzaju prac Instytut Geologiczny przy
wspolpracy Panstwowego Przedsi^biorstwa Geo-
fizyki (PPG).

Badania rozpoznawcze drugiego okresu w za-

kresie prac geologicznych i geofizycznych powinien
prowadzic nadal Instytut Geologiczny wraz z PPG,
maj^c ku temu srodki i kadry. Jest spraw^ dysku-
syjnq, czy nie byloby wskazane nawet regionalne
badania sejsmiczne przekazac do zakresu zadan IG
i PPG, by przez to odei^zye przemysl do koncen-
traeji srodkow i kadr geofizyki naftowej dla przy-
spieszenia szczegolowych badan sejsmicznych,
radiometrycznych i elektrycznych.

Prace geochemiczne w drugim okresie badan
i na podstawie ich wynikow ocena perspektyw ropo-
nosnosci powinny bye glownym zadaniem pionu
geologicznego Instytutu Naftowego ze wzgl?du na
posiadanie wyspecjalizowanej w tym celu placowki
geochemicznej. Instytut Naftowy jest przygotowany

pod wzgl?dem fachowym do prowadzenia tego
rodzaju prac i prowadzi je dotychczas, jednak za
powolnie, w bardzo ograniezonym zakresie i raezej
0 charakterze doswiadczalnym. Przyczyn^ tego
stanu jest posiadanie jednej grupy geochemicznej,
liczebnie szczuplej w Instytucie Naftowym. W celu
zwi^kszenia zakresu i wydajnosci badan geoche-
micznych nalezy ograniezye dzialalnosc grupy geo-
chemicznej Instytutu do wykonywania powierz-
chniowych regionalnych zdj?c geochemicznych,
a zorganizowac dwie grupy geochemiczne w przed-
si^biorstwach geologiczno-wiertniczych w Jasle
1 Pile dla sporz^dzania szczegolowych zdj geoche-
micznych powierzchniowych w drugim okresie
i wgl^bnych zdj^c geochemicznych w trzecim okre-
sie. Koordynacja prac przemyslowych grup geoche-
micznych oraz kierownictwo naukowe, zwlaszcza
w trudnej cz?sci interpretacyjnej wynikow badan
geochemicznych, wymagaj^cej specjalnego przygo-
towania i doswiadezenia w umiej?tnym powi^zaniu
faktow geochemicznych, geofizycznych i geologi-
cznych, powinny nalezec do Instytutu Naftowego.
Powierzchniowe badania radiometryezne i elek-

tryezne w drugim okresie przeprowadzac powinno
Przedsi^biorstwo Geofizyki Przemystu Naftowego.

Szczegolowe prace poszukiwawcze trzeciego
i czwartego okresu lez^ w zakresie wyl^cznej kom-
peteneji przedsi^biorstw geologiczno-wiertniczych
i geofizyki przemyslu naftowego.

Koordynacja prac przedsi?biorstw, Instytutu
Naftowego i Instytutu Geologicznego w zakresie
poszukiwan naftowych nalezy do zadan Zjedno-
czenia Przemyslu Naftowego, jako organu w chwili
obecnej odpowiedzialnego za polityk? poszukiwan
i wydobywanie ropy i gazu w Polsce.
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Instytut Najtowy

Ity — surowiec wyjsciowY do sporzqdzania
pfuczki wiertniczej

Zapotrzebowanie wiertnictwa na il dla pluczki

wiertniczej wzrasta z kazdym rokiem i dochodzi

obecnie do kilkudziesi?ciu tysi?cy ton w skali ogolno-

krajowej. Wzrasta rowniez zapotrzebowanie na ily

w przemysle odlewniczym, gdzie wymagania co do

jakosci ilow zbiegaj^ si? z wymaganiami stawianymi

przez wiertnictwo. Z tych wzgl?dow znalezienie

i wytypowanie odpowiedniego ilu zarowno dla

celow wiertnictwa jak i odlewnictwa ma rowniez

duze znaczenie ekonomiczne. Eksploatacja duzej

ilosci ilu z jednego zloza przyczynilaby si? do obni-

Zenia kosztow wydobycia, zastosowanie jednego ga-

tunku ilu umozliwiioby w pewnym stopniu wpro-

wadzenie standartowych metod obrobki pluczki

oraz datoby jednolity material dla przemyslu odlew-

niczego. Dlatego tez od szeregu lat prowadzi si?

prace poszukiwawcze dla znalezienia ilu krajowego

0 wlasnosciach zblizonych do bentonitu.

Ily w Polsce wyst?puj4 w warstwach mlodszego

wieku geologicznego. Na podstawie dotychczas

przebadanych ilow obszar Polski mozna podzielic

na cztery okr?gi.

1) Obszar karpacki ze znanymi wychbdniami
ilow w miejscowosciach Trepcza, Mi?dzy-
brodzie, Strachocina, Grabownica, Siary, Lu~
batowa, Lipinki, Wielopole, Sob Jankowice,

Ci?zkowice.

2) Okr?g kielecki ze znanymi wychodniami
w miejscowosciach Chmielnik, Ciecierze, Wlo-
szczoway Staszow, Tarnobrzeg, Pinczowskie

Gorki.

3) Okr?g dolnosl^ski — Pogolewo, Wielenin,

Byczyna, Kluczbork,

4) Okr?g poznanski — z wychodniami w oko-

licach Wyrzyska, Torunia, Osieka.

Ily obszaru karpackiego wyst?puj^ przewaznie

w warstwach gorno-kredowych godulskich i eocen-

skich jako ily zielone, szare i czerwone. Pomimo
wspolnego pochodzenia geologicznego maj$ one

rozne wlasnosci fizyko-chemiczne. Ily vtyst?pu-

j^ce na terenie Grabownicy, Strachociny i Luba-

towej znane s^ jako ily szarozielone i szare

1 odznaczaj^ si? nieraz wysokim zapiaszczeniem,

natomiast ity pochodz^ce z miejscowosci Mi?dzy-

brodzia, Trepczy, Lipinek, Soli, Jankowic, nalezy

do lepszych jakosciowo ilow tego okr?gu. Wyst?-

puj^ one w faldzie wyraznie wysuwaj^cym si? z cen-

tralnej depresji karpackiej zbudowanej z utworow
dolno i,g6rno kredowych w postaci lupkow i ilow

czerwonych, rzadziej zaS zielonych. Fald ten posiada

wychodni? ilow w kilku miejscach.

Okr?g kielecki ma duze znaczenie ze wzgl?du na

wyst?powanie w nim bentonitu. Obszar ten nalezy

do rejonu Gor Swi?tokrzyskich a wyst?puj^ce

w nim ily lez^ przewaznie w niecce polanieckiej.

Wychodnie ilow znajduj^ si? w miejscowosciach

Chmielnik, Tarnobrzeg, Pinczowskie Gorki. Do-
kladnie przebadane s^ jedynie ily wyst?puj^ce

w okolicach Chmielnika; Instytut Geologiczny okre-

slil zasoby ilow (bentonitow) w okolicach Pinczow-

skich Gorek, nie podaj^c jednak dokladnego roz-

poznania mineralogicznego i przydatnosci ich do

roznych celow.

Przebadane dot^d ily dolnosl^skie zalegaj^.

w bardzo cienkich warstwach i w niewielkich ilo-

sciach. S3 one przewaznie pochodzenia kajprowego

i odznaczaj^ si? kolorem brunatno-szarym.

Ily poznanskie zajmuj^ bardzo rozlegfy obszar

i ci^gn^ si? juz od Sudetow przez Poznan i Torun

az po Grudzi^dz. S3 utworami pliocenskimi. Ily

poznanskie chociaz wyst?puj3 na znacznym obszarze

znane S3 z niewielu odkrywek na powierzchni, po-

niewaz przykryte S3 dose grub3 pokryw3 utworow

czwartorz?dowych. Znaczniejsze wychodnie ich

wyst?puj^ w okolicach Poznania, Torunia i Wy-
rzyska. Wiercenia przeprowadzone w okolicach

Wyrzyska wykazaly, ze poklady tych ilow s$ tekto-

nieznie silne zaburzone przy rownoczesnym duzym
zroznicowaniu litologicznym. Stwierdzono, ze ily

te nalezy do ilow pstrych o duzej roznorodnosci

zabarwienia. Przewazaj^ ily plastyczne o zabarwie-

niu niebiesko-zielonym ze smugami ilu zoltego,

brunatnego i czerwonego, przy czym najcz?sciej it

brunatny i zolty jest silnie zapiaszczony. Wsrod

zloz ilow w tej cz?sci Polski wyst?puj^ cz?sto

i znaezne wkladki piasku (od 1,5—6 m), obecnosd

ktorych obniza w bardzo duzym stopniu wykorzys-

tanie tych ilow w skali przemyslowej.

Dla okreslenia przydatnosci ilu nalezy zbadac

jego sklad mineralogiczny. Istnieje wiele metod

oznaezania skladu mineralogicznego ilow. Metody

te oparte
-

s^ na wlasnosciach fizyko-chemicznych

mineralow ilastych lub na ogolnie znanych prawach

fizyeznych. Do metod tych zaliczamy:

1. Analiza mechaniczna— orientuje o wielkoSci

ziarna, z ktor^ to wielkosci^ wi^z^ si? wlasnosci

fizyezne ilow.

2. Analiza kolorymetryczno — barwnikowa.
Metoda ta opiera si? na zjawisku barwienia si?

mineralow ilastych pod wplywem barwnikow orga-

nicznych.

3. Analiza mikroskopowa— polega na okresle-

niu zewn?trznego ksztaltu i wielkosci poszczegol-

nych ziarn oraz na wyznaczeniu niektorych stalych

optycznych.

4. Analiza termiczno-roznicowa. Polega ona

na badaniu fizyko-chemicznych procesow zacho-

dz^cych w ilach przy ogrzewaniu.

5. Analiza chemiczna polega na oznaezeniu sto-

sunkow ilosciowych poszczegolnych skladnikow.

6. Analiza termiczna-czteropunktowa. Ana-

liza ta oparta jest iia oznaezaniu strat wagowych
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badanej probki itu w okreslonych czterech tem-

peraturach (150, 400, 500 i 900°C)*

7* Analiza rentgenostrukturalna* Sfuzy ona do
oznaczania wewn?trznej struktury krystalografi-

cznej mineralow oraz do wyznaczania wymiarow
elementarnej komorki krysztalu*

Wszystkie sposrod podanych wyzej metod maj^
dodatnie i ujemne strony* Dlatego wybor odpo-

wiedniej metody nie jest latwy i najpraktyczniej

byloby oznaczac sklad mineralogiczny ilow dwoma
metodami, celem sprawdzenia otrzymanych wy-
nikow*

Sklad mineralogiczny polskich ilow*

Sklad mineralogiczny polskich ilow nie jest

dotychczas dokladnie znany* Znanych wychodni
ilow jest duzo, lecz sposrod nich jedynie maly pro-

cent zostal przebadany z punktu widzenia minera-

logicznego*W tablicy nr 1 zestawiono sklad minera-

logiczny niektorych ilow przebadanych przez Dzial

Badawczy PPPN w Krakowie* Wyniki te uzyskano

przy pomocy analizy termicznej — czteropunkto-

wej*
Tablicy 1

Nazwa ilu

Zawartosc skladnik6w
w % Uwagi

mont-
moryl.

proch-
nica

kaolin kalcyt

Lubatowa
Trepcza
Wyrzysk I

Wyrzysk II

Wyrzysk III

Chmielnik I

Chmielnik IV

12,46

16,31

27,82
19,35
29,12
29,00
40,08

2

3,01

1,22

1,41

1,37

2,05
1,20 1

1,77

35.50
23,60
20,81

13,62
14,18

14.50
18,25

0,26
0,17
0,13

0,61

14,70
3,38

Wynik
sredni
dla

otworow
I, II

III

S

Wyniki podane dla Wyrzyska I, II i III oraz

dla Chmielnika I i IV s^ wynikami srednimi otrzy-

manymi z wykonanych pomiarow probek ilu po-

branych z roznych gl?bokosci podczas wiercenia*

Tablica 2

Zestawienic wynikdw czteropunktowej analizy ter-
micznej i!6w z odwicrtu Chmielnik 1

Nr*
prob-

ki

G!?b* m

% zawartosc
|

mont-
moryl*

proch-
nica

kaolin kalcyt

subst*

termi-

cznie

nie

akty-

wna

1 * 3,5—4,5 28,63 1,34 24,30 15,57 30,16
2* 4,5—5,5 24,85 1,48 20,70 10,53 42,44
3* 5,5-6,

5

22,12 1,69 18,60 12,92 44,67
4* 6,5-7,5 19,67 2,71 12,40 10,02 55,20
5* 7,5—8,5 23,87 1,49 10,60 16,03 48,01
6* 8,5—9,5 20,79 1,21 16,60 23,99 37,41
7. 9,5—10,5 27,16 1,42 7,40 13,57 50,45
8* 10,5—11,5 23,45 2,00 14,70 10,72 49,13
9* 11,5—12,3 26,95 1,81 15,50 10,74 45,00

10* 12,3—13,5 26,18 1,18 18,30 14,06 40,28
11* 13,5—14,5 28,91 1,16 18,30 16,36 35,27
12* 14,5—15,5 43,47 1,68 6,50 18,28 48,35
13* 15,5—16,5 61,39 0,86 5,60 18,23 13,92

Nalezy podkreslic, ze wyci^ganie wnioskow
o przydatnosci danego zloza ilu na podstawie jednej

analizy mineralogicznej wykonanej dla jednej probki
ilu jest calkowicie nieuzasadnione a nawet bl?dne*

Przykladem tego moze bye tablica II, gdzie
podano wyniki analizy mineralogicznej probek itu

Z Chmielnika pobranych z odwierconego otworu.

Analizy te zostaly rowniez wykonane przez Dzial
Badawczy PPPN w Krakowie*

Jak widac z podanych wynikow zawartosc mont-
morylonitu w badanych probkach jest bardzo
zmienna, gdyz waha si? od 19,67% az do 61,39%.
Z tych powodow przed powzi?ciem decyzji o przy-

datnosci danego zloza ilu do tych czy innych celow
nalezy wykonac caly szereg analiz mineralogicznych
probek ilu, ktore powinny bye pobierane z roznych
gl?bokosci i z roznych miejsc*

O przydatnosci ilu do celow wiertniezyeh lub

przemyslu odlewniczego decyduje zawartosc mont-
morylonitu w danym ile. Nalezy tu jednak pod-
kre^lic, ze nawet bardzo duza zawartosc montmo-
rylonitu dochodz^ca do 100% moze nie stanowic

jeszcze wystarczaj^cego kryterium dla okreslenia

przydatnosci danego ilu dla celow wiertniezyeh

i odlewniczych jezeli montmorylonit jest typu wa-
piennego* Zastrzezenie to dotyezy ilu surowego,

gdyz drog^ uaktywnienia mozna zamienic montmo-
rylonit typu wapiennego na typ sodowy* Zagadnie-
nie to zostanie ponizej opisane obszerniej*

Wlasnosci pluczek sporz^dzonych
Z ilow naturalnych

Jak poprzednio zaznaezono jedynie nieznaezna
ilosc znanych ilow zostala przebadana z punktu
widzenia mineralogicznego* Natomiast do tej pory
przebadano juz znaezne ilosci ilow z punktu wi-

dzenia przydatnosci ich do sporz^dzania pluczki

wiertniczej jak rowniez dla celow odlewnictwa*
W pobieznym opisie geologicznym wymieniono
cz?sc znanych wychodni ilow, ktorych wlasnosci

zostaly przebadane. W tablicy 3 podano wlasnosci

pluczek sporz^dzonych z ilow naturalnych pocho-
dz^cych z roznych miejscowosci*

Jak wynika z tablicy 3 mozna wyodr?bnic szereg

ilow, nadaj^cych si? w stanie surowym do sporz^-

dzania z nich pluczki wiertniczej ; jednak nie wszy-
stkie z nich mog^ bye wykorzystane w skali prze-

myslowej* I tak np* il z Lipinek, chociaz odznacza
si? dobrymi wlasnosciami, to jednak zasoby jego s^

tak male, ze przemyslowa eksploatacja bylaby nie-

oplacalna* Zasoby ilu z Trepczy—Mi?dzybrodzia
s^ duze, polozenie zloza jest korzystne dla eksploata-

cji, lecz pluczka sporz^dzona z tego ilu ma rowniez
cechy ujemne jak. za wysoki ci?zar wlasciwy i za
duz^ koncentracj? ilu w pluczce* II ten w stanie

naturalnym jest stosowany w niektorych przedsi?-

biorstwach wiertniezyeh*

Zasoby ilu z Siar s^ nieduze i eksploatacja ich

bylaby nieoplacalna*

II ze Strachoniny wyst?puje w dwoch gatunkach
jako il zielony i czerwony, przy czym zielony od-
znacza si? lepszymi wlasnosciami* Ze wzgl?du na
niekorzystne polozenie nie jest eksploatowany*

Il z Soli jest jednym z lepszyeh ilow i z tego

powodu od szeregu lat byl stosowany na szerolq
skal? w wiertnictwie* Zloze tego ilu jest juz jednak
w znaeznej mierze wyeksploatowane i z tego po-
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Tablica 3

Zestawienie wlastaosci pluczek sporzqdzonych z ilow naturalnych

Lp*

<9

Nazwa ilu
Wiskoza
1500/1000

C. wla-
sciwy

.
g/cm3

Filtracja

cm3

Grubosc
osadu
mm

pH

Wytrzymalosc
strukturalna

I
|

II

mg/cm2

O k r ? g k a r p a c k i

1 Lipinki 45 1,194 24,2 2,4 7 39,04 37,06
2 Lipinki 45 1,130 18,6 1,5 7 38,06 39,04
3 Lipinki 46 1,192 14,0 2,0 7
4 Siary 47 . 1,210 20 2 7 63,44 103,53
5 Siary 45 1,125 26 2 7 58,56 58,56
6 Lubatowa 45 1,175 31 3 7 28,30 25,86
7 Lubatowa 44 1,225 27,5 4 7 24,20 23,20
8 Strachocina ziel. 45 1,300 10 2,5 7 0 20,00
9 Lubatowa 52 1,240 28,5 3 7 73,20 73,20
10 Sol 55 1,200 22,9 3 7 53,68 53,68
11 Wielopole 49 1,410 48,5 10 7 41,48 36,60
12 Sieniawa 50 1,460 128,5 25 7 21,96 26,84
13 Trepcza 53 1,375 15,6 3 7 0 17,08
14 Grabownica 45 1,310 49,6 6 7 36,11 29,18
15 Strachocina czerw. 42 1,180 32,8 2 7 0 0
16 Grabownica 40 1,310 57,8 8 6,5 39,04 36,60
17 Jankowice 1 43 1,360 35,5 5 6,5 58,08 62,92
18 Jankowice 2 78 1,360 32,5 5 6,5 91,96 82,28
19

1 Ci?zkowice 1 48 1,360 53,0 1 8 6,5 43,56 117,06
20'

1

Ci?zkowice 2 53 1,350
|

22,0
|

5 6,5 67,76 72,60

O k r % g k i e 1 e c k i

21 Chmielnik bent. I 51 1,230 39,0 6 7 58,56 63,44
22 Chmielnik bent* II 78 1,340 55,6 15- 7 49,92 53,68
23 Chmielnik il bent. 51 1,250 24,6 2 7 92,72 92,72

O k r e g d 3 1 n o s U s k i

24 I Wielenin 45 1,170 33,8
1

3 I 7
‘

1

21,96 1

1

o
25

1

Pogolewo \ 42 1,125 30,0 2
|

8
|

20,99
|

18,52

o k r ? g p o z n a n s k i

26 Torun 52 1,220 26,4 3 1 6,5 i

|
48,80 53,68

27 Wyrzysk 24/500 1,220 22,5 4 7
|

96,60 146,40

Tablica 4

Wiasnosci pluczck sporzqdzanych z ilow naturalnych po probce alkalicznej

Lp. Nazwa ilu
Wiskoza
1500/1000

C. wla-
sciwy
g/cm3

Filtracja

cm3

Grubosc
osadu
mm

Wytrzymalosc
strukturalna

i
1

n pH

mg/cm2

Okr?g k a r p a c k i

1 Siary +0,5% Na2C03 39 1,20 11,8 1 0 14,64
2 Lipinki +0,5% Na2C03 40 1,20 8,8 1 48,80 63,44 7,5
3 Strachocina +0,5% Na2C03 45 1,18 11 1 24,40 28,79 7,5
4 Sieniawa +0,5% Na2C03 37 1,38 15,6 4 0 0 8
5 Trepcza +0,3% Na2C0 3 63 1,36 21,0 4 112,20 126,88 8
6 Sol +0,5% Na2C0 3 51 1,15 7 1,5 19,52 19,52 8
7 Strachocina ziel. +0,1% NaCH 52 1,33 16,5 3,5 87,88 87,88 8
8 Lubatowa +0,4% Na2C03 38 1,26 8 1 0 18,54 8

Okr?g k i e 1 e c k i

9 Chmielnik— il bent. +0,4% Na2COs 41
1

U5
1

1

11
11

1/5 72,20 78,38
1

8
Bentonit +0,4% NaOH 58

1

1,23
!

34,4
1

6 78,08 92,72
1

9

O k r?g dolnos 1 a s k L

10 1 Wielenin +0,5% NaoC0 3 120 1,17
1

5'5 1 1
1

97,60 I 195,2
1

8

11
1

Pogolewo +0,3% Na2COs 47 1,19
1

11,5
1

1
|

29,30
|

28,30
|1

8

Okr^g p o z n a ft s k i

12 Torun +0,4%NaCH+ 15 %quebracha 39 1,19 13,4 1 63,44 185,44 9
13 Wyrzysk +0,4% Na2CQ3 31/500 1,22 4,7 1 146,40 180,56
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wodu nie moie on wchodzic w rachub? jako suro-
wiec do eksploatacji na dluzszy okres czasu*

II z Torunia, chociaz odznacza si? dobrymi
wlasnosciami, nie moze bye stosowany z powodu
duzego zapiaszczenia i zapylenia ilu pylem kwar-
cowym*

It z Wyrzyska rowniez odznacza si? dobrymi
wlasnosciami, jednak zloza tego ilu s^ znaeznie za-
piaszczone, przy czym polozenie zloza z punktu
widzenia eksploatacji jest niekorzystne z powodu
poprzegradzania go wkladkami piasku dochodz^-
cymi nawet do kilkumetrowej grubosci* Bye moze,
Ze doktadne wiercenia doprowadzilyby do wyodr?b-
nienia partii zloza mniej zapiaszczonegp i pozba-
wionego wkladek piasku*

Najlepiej rozpoznanym zlozem ilu do tej pory
jest zloze ilu w rejonie Chmielnik-Ciecierze* Zloze
to oznaeza si? bardzo korzystnym polozeniem
Z punktu widzenia eksploatacji, wyst?puj^ce tam
zasoby ilu s^ duze, przy czym il ten, mimo ze w sta-

nie naturalnym nie daje najlepszej pluczki, jednak
po obrobce chemicznej stanowi dobry material na
pluczk? wiertnicz^*

Istnieje szereg sposobow uszlachetniania pluczki
sporz^dzonej z ilu naturalnego* Do najwazniejszej
i zarazem najprostszej metody nalezy tzw* obrobka
alkaliczna* W tablicy 4 podano charakterystyczne
wyniki wlasnosci pluczek sporz^dzonych z roznych
ilow po obrobce alkalicznej* Jak widac z tablicy nie
wszystke ily sq podatne w jednakowym stopniu
na obrobk? alkaliczn^* Do ilow najbardziej po-
datnych na obrobk? alkaliczn^ nalezy: il z Wiele-
nina, Wyrzyska i Soli* Filtracja tych pluczek pod
wplywem dodatku Na2C03 ulega radykalnej ob-
nizee przy zachowaniu inn.ych korzystnych wlas-
nosci* .

Ze wzgl?du na to, ze sporz^dzanie pluczki z ilu

surowego na kopalni jest uci^zliwe i pracochtonne,
przy czym jakosc sporz^dzonej pluczki nie zawsze
odpowiada wymaganiom, w krajach o przoduj^cej
technice wiertniczej do sporz^dzania pluczki sto-
suje si? m^czk? ilow^*W zwi^zku z tym rozpatruj^c
przydatnosc ilu do sporz^dzania pluczki nalezy brae
pod uwag? fakt, czy il ten moze stanowic odpo-
wiedni material do preparowania go na m^czk?
ilow^* Przy sporz^dzaniu m^ezki ilowej bardzo duze
znaezenie ma oprocz jakosci surowca sposob spo-
rz^dzania m^ezki, jak obrobka chemiczna, ucieranie,
suszenie i mielenie*

Proces suszenia polega na wyparowaniu wody
wyst?puj^cej w naturalnym materiale ilastym po-
branym ze zloza* Duza rol? przy suszeniu ilu

odgrywa temperatura suszenia* Na ogol im jest

wyzsza, tym wlasnosci pluczki sporz^dzonej z da-
nego ilu s^ gorsze* Np* filtracja pluczki sporz^dzo-
nej z ilu z Lipinek wzrasta z ok* 19 cm3 na 25 cm3

przy temperaturze 40—50°C, na 28 cm3 przy su-
szeniu w temp* 80°C i do 43 cm3 przy suszeniu
w temp* 110°C* Temperatura suszenia ma tez duze
znaezenie z punktu widzenia ekonomii sporz^dza-
nia m^ezki ilowej* Z tego punktu widzenia tempe-
ratura ta powinna bye najwyzsza i dlatego przy
rozpatrywaniu przydatnosci roznych ilow wcho-
dz^cych yv rachub? jako surowiec do . sporz^dzania
m^ezki ilowej, nalezy brad pod uwag? w jakim
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stopniu il zmienia swe wlasnosci pod wplywem
temperatury suszenia* Na podstawie badan szeregu
ilow stwierdzono, ze nie wszystkie ily zachowuj^
si? pod tym wzgl?dem jednakowo, gdyz wlasnosci
jednych yv temperaturze suszenia zmieniaj^ si?

mniej w innych zas wi?cej* Sposrod przebadanych
do tej pory ilow najmniej wrazliwy na zmian?
temperatury okazal si? il z Chmielnika* Niemniej
jednak po przekroczeniu temperatury 100° wlas-
nosci tego ilu rowniez wybitnie si? pogarszaj^*

Jak poprzednio zaznaezono, najbardziej przy-
datne do sporz^dzania pluczki sg. ily z duzg zawar-
toscig montmorylonitu* Jezeli jednak montmorylo-
nit wchodzgcy w sklad ilu jest typu wapiennego,
co spotyka si? bardzo cz?sto u naszyeh ilow, to
wowczas pluczki sporzgdzone z takiego ilu nie od-
znaezajg si? dobrymi wlasnosciami* Z tego powodu
przeprowadza si? aktywowanie ilu, polegajgce na
przemianie montmorylonitu typu wapiennego na
typ sodowy* Przemiana taka zachodzi w srodowisku
wilgotnym przez dodatek do ilu pewnej ilosci

Na2C03 lub NaOH wzgl?dnie fosforanow sodo-
- wych i doktadne wymieszanie ilu z tym dodatkiem*
Tak uaktywniony il odznacza si? duzo lepszymi
wlasnosciami*

Z opisanym procesem uaktywniania wi^ze si?

polepszanie wlasnosci ilu przez ucieranie* Stwier-
dzono, ze ucieranie ilu w odpowiednich urz^dze-
niach polepsza znaeznie wlasnosci pluczki sporz^-
dzonej z tego ilu* Z tego powodu proces uaktywnie-
nia ilu przeprowadza si? rownoczesnie z ucieraniem*

/Jaki wptyw ma ucieranie ilu na wlasnosci pluczki
swiadezy nast?puj^cy przyklad: pluczka sporz^-
dzona z ilu z Chmielnika aktywowanego dodatkiem
1,4% w?glanu sodu (Na2C03), suszonego i sprosz-
kowanego, przy koncentracji ilu w pluczce 36%
ma filtracj? 15 cm3

, podezas gdy pluczka sporz^-
dzona z tej samej probki ilu lecz ucieranego i akty-
wowanego t;* sam^ ilosci^ Na2C03 przy koncentracji
ilu w pluczce 28% ma filtracj? ok* 10 cm3

, przy
znaeznie lepszyeh wartosciach tiksotropowych*
Stwierdzono, ze przez ucieranie ilow zmniejsza si?
koncentracja ilu w pluczce i filtracja a wzrastaj^
wlasnosci tiksotropowe pluczki.

Na podstawie przeprowadzonych badan w Insty-
tucie Naftowym opracowano nast?puj^cy sposob
sporz^dzania m^ezki ilowej* Surowy il uciera si?
w urz^dzeniu gwarantuj^cym doktadne utarcie ilu*

Podezas ucierania dodaje si? w?glan sodu w roz-
tworze wodnym w ilosci od 1,4 do 2% (wagowo
w stosunku do wagi ilu)* Ilosc wody dodawanej do
ilu l^cznie z Na2C03 powinna bye taka, aby suma-
ryezna wilgotnosc ilu (wilgotnosc naturalna + do-
dana woda) miescila si? w granicach 30 do 35%*
Nast?pnie il suszy si? w temp* ok* 95 do 98°C i prosz-
kuje* Wilgotnosc sproszkowanego ilu powinna
wynosic od 3—5%, a rozdrobnienie podobne jak
u importowanych bentonitow*

Instytut Naftowy od szeregu lat prowadzil ba-
dania nad znalezieniem odpowiedniego ilu, ktory
nadawalby si? jako surowice wyjsciowy do preparo-
wania go na m^czk? ilow^* Stwierdzono, ze sposrod
dotychczas znanych ilow najbardziej do tego celu
nadaje si? il pochodz^cy z rejonu Chmielnik-Cie-
cierze*
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Rownolegle z badaniami Instytutu Naftowego,

Instytut Odlewnictwa prowadzil tez badania nad

wytypowaniem ilu dla celow odlewniczych, Badania

te wykazaly, ze sposrod znanych do tej pory ilow

najlepszy dla celow odlewniczych jest rowniez il

Z Chmielnika, Opracowany w Instytucie Naftowym
sposob przerobki ilow okazal si? najlepszy rowniez

dla ilow stosowanych w odlewnictwie, Wybor
Chmielnika dla lokalizacji tam zakladu wydobywa-

nia.i przerobki ilu zostal dokonany dlatego, ponie-

waz il ten ma przewag? nad typowanymi poprzed-

nio ilami poznanskimi, ze wzgl?du na to, ze nie

zawiera praktycznie piasku, co ogromnie upraszcza

proces technologiczny; przy czym zloze ilu usytuo-

wane jest korzystnie dla eksploatacji, znajduje si?

pod malym nadkladem i zasoby tego ilu s;* bardzo

duze, Ponadto zloze ilu poprzegradzane jest wklad-

kami bentonitu.

Przemysl naftowy spodziewa si?, ze odniesie na-

st?puj^ce korzysci po uruchomieniu Zakladu Ilo-

wego:

L zaoszcz?dzi si? znaczn^ ilosc dewiz przez wy-

eliminowanie importu bentonitu,

2 * skroci si? do minimum czas potrzebny do

sporz^dzania pluczki na kopalni, bez wzgl?du

na por? roku,

3 wyeliminuje si? szereg przestoi na kopalni,

spowodowanych oczekiwaniem na sporz^dze-

nie pluczki,
'

4. zwi?kszy si? znacznie bezpieczenstwo wier-

cenia,

5* zwi?kszy si? post?p wiertniczy,

6* opracuje si? jednolite recepty dla obrobki

pluczki, co ogromnie ulatwi proces wiercenia.
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Uwagi na temat krajowego asortymentu olejow

do obrobki metali

W przemySle budowy maszyn, obrobka skrawa-

niem wciqz jeszcze odgrywa podstawow^ rol? w pro-

dukcji, W walce o obnizk? kosztow produkcji jeden

Z glownych czynnikow stanowi obnizka kosztow

obrobki, poprawa jej wydajnosci i jakosci,

Rownolegle z wci^z post?puj4cym rozwojem

materialow narz?dziowych, lepszym poznaniem

istoty procesow obrobczych i lepszym ich opano-

waniem, w zastosowaniu chlodziw widzi si? dzis

jedn^ z glownych mozliwosci dalszej ekonomizacji

procesow wytwarzania,W rezultacie przemysl ci^gle

oczekuje na nowe gatunki cieczy chlodz^co smaru-

j^cych, odznaczaj^cych si? zarowno dobrymi wlasci-

wosciami chlodz^cymi jak i smaruj^cymi, Na ryn-

ku swiatowym obserwuje si? w ostatnich latach duze

ozywienie, asortyment produkowanych w krajach

wschodu i zachodu chlodziw stale wzrasta, dotyczy

to w pierwszym rz?dzie podstawowych odmian

chlodziw, jakimi s^ ciecze chlodz^co smaruj^ce zbu-

dowane na bazie olejowej, Z tego bogatego asorty-

mentu latwo dobrad takie chlodziwo, ktore w danych

warunkach obrobki najlepiej spelniac b?dzie swoje

zadanie.

Do podstawowych zadan chlodziwa nalezy utrzy-

manie temperatury ostrza narz?dzia w procesie

skrawania na takim poziomie, aby wlasnosci skrawne

ostrza (okreslane giownie jego twardosci^ i odpor-

nosci^ na scieranie) jak najdluzej nie^ulegaly pogor-

szeniu, Chlodziwo powinno wi?c zarowno usuwac

powstaj^ce przy skrawaniu cieplo, -jak i przeciw-

dzialad jego powstawaniu (np, przez zmniejszanie

tarcia), Oprocz tego chlodziwo spelniac musi szereg

innych zadan zaleznych od specyfiki danej odmiany

obrobki, Nalezy stwierdzic, ze sposrod wielu

odmian chlodziw najszersze zastosowanie znajduje

:

czyste oleje, oleje tzw, aktywowane, mieszaniny

olejow i emulsje olejowe, Chlodziwa te wykazuj^

roznorodne wlasnosci smaruj^ce i chlodzace, z prze-

wag4 dzialania smarujqcego lub chlodz^cego, Nie-

ktore z nich jak np, emulsje, odznaczaj^ si? tym.
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ze wlasnosci chlodziwa mozna w dose szerokim

zakresie regulowac w zaleznosci od potrzeb* Z tego

tez powodu emulsje olej
owe stanowi^ w krajowym

przemysle budowy maszyn najodpowiedniejsze

chlodziwo* Jednak podezas gdy za granic^ obserwuje

si? staly wysilek zmierzaj^cy do stworzenia bogatego

asortymentu olejow emulgujqcych, nasz przemysl

maszynowy od lat posiada bardzo sk^pe mozliwosci

doboru emulsji do roznorodnych potrzeb obrob-

ezyeh* Produkowany np* przez przemysl nafto.wy

olej emulguj^cy E spelnia swe zadanie jedynie

w niewielkim Zakresie najbardziej podstawowych

odmian obrobki* Co gorsze nawet i tutaj konsu-

menci nie zawsze sa dostateeznie poiformowani

przez producenta o najbardziej racjonalnym spo-

sobie uzytkowania emulsji, wskutek czego wlas-

nosci tego chlodziwa nie zawsze sa ekonomieznie

wykorzystane* Ostatnio opublikowano wyniki

obszerniejszych prac Instytutu Obrabiarek i Ob-

robki Skrawaniem (IOOS) w Krakowie nad okre-

sleniem wplywu skladu emulsji olejowych na wlas-

nosci skrawne narz?dzi dla podstawowych odmian

obrobki skrawaniem* }

Pracami IOOS stwierdzono, ze st?zenie oleju

emulgujacego E w roztworze zalezne jest od sposobu

i odmian obrobki, a zaleznosc trwalosci ostrza od

st?zenia emulsji wykazuje wyrazne optimum*

Tablica I

Optymalne st?zenie emulsji E w zaleznosci od
rodzaju obrobki i materialu

Rodzaj obrobki
Material
Obrabiany

Stezenie emulsji

Z oleju emulgu-
jacego E w %*

stal weglowa 2,5—4
Tocsenie zeliwo szare 4—8

stal w?glowa ok 7,5
anjI-Lt zeliwo szare ok 6,5

Wiercenie
stal w?glowa
i inne metale

4

Szlifowanie stal w?glowa ok 3b

Zgrubne zeliwo szare 20—25

Szlifowanie stab w?glowa ok 10

wykanczaj^ce zeliwo szare 4—25

Optymalne st?zenie emulsji olejowej zalezy od

charakteru obrobki i materialu obrabianego, co

przedstawia zalaczona tablica I* Odchylenia od

przedstawionych w tablicy I wartosci st?zen, powo-

duja przyspieszenie zuzyeia ostrza w przypadku

mniejszych st?zen na skutek podwyzszenia wspol-

czynnika tarcia, a w przypadku wi?kszych st?zen,

na skutek pogorszenia zdolnosci chlodzacych emul-

sji (olej ma gorsze przewodnictwo cieplne i mniejsze

cieplo wlasciwe niz woda)* Zaleznosc trwalosci

ostrza od st?zenia emulsji uwidoczniono przykla-

dowo na wykresie na rys*' 1* dla toczenia* Na wy-

kresie widoczne jest wyrazne optimum st?zenia

emulsji, przy ktorym uzyskuje si? najdluzsze okresy

trwalosci ostrza narz?dzia* Jak wykazaly prace

IOOS w przypadkach, gdy wymagaije jest zastoso-

wanie emulsji o zwi?kszonym dzialaniu smarujacym,

emulsja z oleju E okazuje si? maio przydatna*

Korzystniejsze okazalo si? w tym przypadku za-

stosowanie zmodyfikowanej emulsji wzbogaconej

o olej wrzecionowy CM wraz % dodatkiem stabili-

zatora* Emulsja taka okazala si? bardzo korzystna

w praktyce i pozwolila nawet na zastapienie olejow

lub ich mieszanin (np* przy pracy na automatach

tokarskich)* Laczyla bowiem dobre dzialanie smaru-

j^ce, niewiele ust?pujace dzialaniu olejow ze

znaeznie lepszym od nich dzialaniem chlodzacym*

Tego typu emulsje wykazuje rowniez korzystne

wlasnosci przy gwintowaniu, dokladnym toczeniu*

Niestety jednak przemysl nie posiada mozliwosci

zaopatrzenia si? w olej emulgujacy do sporz^dzania

takich emulsji, a wykonywanie go we wlasnym za-

kresie nie zawsze jest mozliwe.

Rys* 1* Zaleznosc okresu trwalosci ostrza (T) od st?zenia

(e) emulsji z oleju E przy toczeniu staliwa

Podobnie jest z olejami emulgujacymi do sporza-

dzania emulsji o silnych wlasnosciach chlodzacych

0 malej zawartosci oleju w niej, a ch?tnie uzywanej

np* przy szlifowaniu* Uzycie do tego celu emulsji

Z oleju E ograniezone jest jej korozyjnoscia przy

malej zawartosci oleju w emulsji*

Nieprodukowane sa rowniez, rozpowszechnione

na zachodzie, oleje emulgujace z dodatkiem skladni-

kow powierzchniowo aktywnych, z dodatkami zwi?-

kszajacymi dzialanie smarujace emulsji itp*W sumie

nalezy stwierdzic, ie potrzeby krajowych konsu-

mentow olejow emulgujacych realizowane sa jedynie

w niewielkim zakresie* Jezeli stan ten nie zawsze

jest dostateeznie cz?sto i mocno podkreslany to jest

to raezej wynikiem pewnego zoboj?tnienia konsu-

menta na stan obeeny niz rzeczywistego braku

potrzeb w tym kierunku*

Nieco lepiej przedstawia si? zagadnienie olejow

obrobkowych* Na rynku krajowym otrzymac mozna

kilka ich gatunkow (np* CM, wrzecionowy Nr* 2 itp*),

ktore uzyte w stanie czystym lub zmieszanym,

w pewnym stopniu pokrywaja potrzeby przemyslu*

Jednakze i ten stan nie mozna uwazac za zadawala-

jacy, zwlaszcza ze od dluzszego czasu nie slyszy

si? o jakichs nowych produktach* Znaczny post?p

na tym polu obserwuje si? w krajach anglosaskich

1 Zwi^zku Radzieckim, gdzie asortyment olejow do

obrobki metali si?ga kilkunastu pozycji* W Zwi^zku

Radzieckim ten znaczny post?p w doborze chlodziw

do poszczegolnych operaeji obrobki metali oraz
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szeroki wybor olejow na rynku jest wynikiem Scislej

wspolpracy naftowcow, fizyko-chemikow i specja-
listow od obrobki metali* We wspolpracy tej oczy-
wiscie pierwszorz?dn3 rol? odgrywaj^ naftowcy,
jako ze najlepiej zorientowani w bazie surowco-
wej nadaj^cej si? do produkcji wysokowartosciowych
olejow emulguj^cych czy mieszanin olejowych dla
obrobki metali* Aby zapobiec drogim i czasochlon-
nym pomiarom o typie technologicznym przyda-
tnosci nowych komponentow cieczy do obrobki,
jak stwierdzilismy, konieczne jest przeprowadzenie
standartowych pomiarow fizyko-chemicznych* Na
podstawie pomiarow napi?cia powierzchniowego,
lepkosci, smarnosci, zwilzalnosci i korozyjnego od-
dzialywania oleju czy emulsji mozna okreslic czy
dane chlodziwo b?dzie spelnialo warunki dobrej
cieczy chlodz^co-smaruj^cej czy nie*

Ogolnikowo mozna stwierdzic, ze te oleje b?d^
dobrymi chlodziwami, ktore posiadaj^ male napi?cie
powierzchniowe i nisk^ lepkosc* Stwierdzilismy
rowniez, Ze napi?cie powierzchniowe cieczy na gra-
nicy dwoch faz, cieczy i metalu, decyduje w glownej
mierze o wlasciwym udziale cieczy w procesie ula-
twienia deformacji metalu i oddzielenia wiorow*
Ciecze o malym napi?ciu powierzchniowym wni-
kajq w gl^b metalu, przyczyniaj^c si? do obnizenia
tarcia wewn?trznego metalu* Wyniki oddzialywania
dobrego chlodziwa na proces skrawania obserwuje
si? w znacznym obnizeniu pracy wlasciwej skrawa-
nia* Doskonalych efektow w obrobce nalezy si?

spodziewac, jezeli obecne w oleju lub emulsji sub-
stancje powierzchniowo czynne obok swych wlasci-
wosci fizyko-chemicznych b?d^ jeszcze wykazywaly
bardzo dobre dzialanie smaruj^ce* Cz^steczki po-
wierzchniowo aktywnego zwi^zku tworz^ na po-
wierzchni metalu warstw? smarow^, wytrzymal^ na
znaczne cisnienie i chronic ostrze narz?dzia obra-
biaj^cego przed nadmiernym zuzyciem* Wlasci-
wosci smarne chlodziwa odzwierciedlaj^ si? w prze-
dluzeniu trwalosci narz?dzia skrawajqcego i daj^
istotne dla obrobki efekty ekonomiczne*W Zwi^zku Radzieckim i krajach zachodnich
zdaly juz egzamin tzw* oleje aktywowane, przy czym
jako aktywator zastosowano chlor i siark? (np* sul-
fofrezol)* Oleje siarkowane znajduj^ zastosowanie
np* przy obrobce na automatach tokarskich i rewol-
werowkach* Celowe jest rowniez wprowadzenie
olejow siarkowanych do obrobki materialow trudno-
obrabialnych, gdzie uzyskuje si? kilkakrotne zwi?-
kszenie okresu trwalosci ostrza* Szeroko zakrojone
badania technologow radzieckich wykazaly, ze
rowniez % malowartosciowych produktow destylacji
ropy naftowej drog^ syntezy mozna otrzymac po
uprzednim uaktywnieniu oleje nadaj^ce si? do
obrobki metali*

W przemysle obrobki metali szczegolne zapo-
trzebowanie jest wlasnie na oleje o wyzej wspom-
nianych wlasciwosciach nadaj^cych si? mi?dzy
innymi do pracy na automatach* Do tych obrabia-
rek— zdaniem autorow— nadawalaby si? miesza-
nina olejowa z dodatkiem substancji powierzchniowo
czynnej przyczyniaj^cej si? drog^ smarowania
adsorbcyjnego do znacznego obnizenia wspolczyn-
nika tarcia pomi?dzy materialem obrabianym a os-
trzem narz?dzia obrabiaj^cego*

Osobnym zagadnieniem jest wprowadzenie ole-
jow obrobkowych % dodatkami podwyzszaj^cymi
ich wlasnosci smarne (np* grafit, dwusiarczek
molibdenu itp)* Chlodziwa takie, chociaz stanowi^
pewn^ nowosc na rynku swiatowym, zyskuj^ dosd
szybko swoich zwolennikow* Wydaje si?, ze zapo-
cz^tkowanie krajowych badan w kierunku wyrobie-

!/ -23,Sm/min V = f8,8m/nun
P • Q,25mmjobr p * 0S2mmfobr

Rys* 2 a. Wykres porownawczy trwalosci wiertel przy
wierceniu stall zaroodpornej z uzyciem jako chlodziwa
oleju wrzecionowego W5 siarkowanego (0,5% S) i niesiar-

kowanego

&o obrobkt do obrobki

tgrubnej Hykonczen/owj

rhp -- 0.8 f/7p -- u
Rys* 2 b* Wykres porownawczy trwalosci nozy automa-
tycznych przy obrobce srob ze stali 45 z uzyciem jako
chlodziwa oleju SM 1 (uszlachetniona dodatkami olejow
roslinnych) i oleju siarkowanego W5 (0,5% S)* (Wg* A.

Latoura i S* Stempurskiego).
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nia sobie pogl^du na gaiety i wady tego chlodziwa

w naszych warunkach byloby nadzwyczaj celowe,

Ewentualne wprowadzenie takich olejow do pro-

dukcji zwi?kszyloby sk^py asortyment krajowych
olejow obrobkowych. Wprowadzenie nowych cieczy

chlodz^co-smaruj^cych do uzytku poprzedzone
musi bye zarowno obszernymi badaniami uzytko-

wymi jak rowniez badaniami biologicznymi celem

okreslenia stopnia szkodliwosci par i cieczy na
zdrowie, glownie skor? pracownikow, Znan^ jest

rzecz3> ze oleje do obrobki metali zawieraj^ce

w swym skladzie znaezny procent oleju organicz-

nego mog3 stanowic pozywk? dla .wielu bakterii

glownie ropotworezyeh; Oleje te mog^ rowniez ulec

zniszczeniu przez utleniajqce dzialanie obecnych
w powietrzu bakterii, Tym procesem cz?sto mozna
zapobiec przez wprowadzenie do cieczy nielotnych

substaneji bakteriobojezyeh lub bakteriostatyez-

nych, zapobiegaj^cych rowniez zakazeniuw razie ska-

leczenia si? robotnika i zanieezyszczenia rany chto-

dziwem, Oleje chlodz^co smaruj^ce zawieraj^ce

w swym skladzie oleje organiezne, zwiqzki wysoko-

nienasyconych kwasow tluszczowych z punktu wi-

dzenia eksploatacji posiadaj^ jeszcze inne wady. Pod-
czas obrobki metali z duzymi szybkosciamiw miejscu

deformaeji, temperatura ostrza narz?dzia i bezpo-

srednio przylegaj^cego do ostrza metalu i wiora

dochodzi do 500—700°C, powoduj^c cz?sciowe utle-

nienie do kwasow a cz?sciowo zw?glenie organicz-

cznego skladnika cieczy* W wyniku tych procesow
nast?puje ci^gla zmiana jakosciowego i ilosciowego

skladu cieczy, wywoluj^ca najcz?sciej korozj? obra-

biarki i elementow obrabianych, Zmiana skladu

cieczy szczegolnie szkodliwa jest w ukladach roz-

proszonych —w emulsjach gdzie na skutek wydzie-

lania fazy rozproszonej nast?puje obnizenie wspol-

czynnika uzytecznosci cieczy cz?sto nawet o 50%,
W zwi^zku z powyzszymi uwagami nasuwaj^ si?

nast?puj^ce uwagi praktyezne:

a) nalezaloby prowadzic systematyezne badania
laboratoryjne w celu wprowadzenia do uzytku
nowych gatunkow olejow emulguj^cych lub

mieszanin olejowych dla obrobki metali,

b) w ramach prac badawezyeh konieezne jest

utrzymywanie stalego kontaktu z instytucj^

wykonuj^c^ pomiary technologiczno-uzytko-

wnicze,

c) szczegolng. uwag? nalezy zwrocic na najtarisze

oleje mineralne, ktore przy pomocy srodkow
ulepszaj^cych mog^ stanowic pelnowartoscio-

we chlodziwo,

d) wprowadzenie do uzytku nowej cieczy chlo-

dz^co-smaruj^cej powinno odbywac si? po-

przez „konferencj? sprawozdawcz^" Z udzia-

lem zespolu badawczego i uzytkownikow. Na
konfereneji tej powinno si? porownac zalety

nowej cieczy z cieczami b?d^cymi w uzytku,-

Algr inz. Mieczyslaw Pruba
CPN - Warszawa

Badania ruchowe nowego gatunku oleju cylindrowego
na parq przegrzanq (w rejsie Szczecin—Ghana na s/s Katowice)

Niezawodnosc ruchu maszyny glownej na statku

ma wplyw na jego sprawnosc nawigacyjn^ i bez-

pieczenstwo w rejsie, Sprawnosc i pewnosc ruchu
maszyny mi?dzy innymi uzalezniona jest od wlasci-

wego smarowania i jakosci stosowanego oleju.

Obecnie CPN dysponuje olejem cylindrowym
PW dla maszyn parowych pracuj^cych na par?

wysokoprzegrzanq,
Wlasnosci tego gatunku oleju uj?te zostaly nor-

mq: PN/C-96059, Do najwazniejszych jego cech

nalezy:

lepkosc przy 100°C — 5—8°E

temp, zaplonu nie nizej — 300°C

temp, krzepn. nie wyzej — +20°C
zaw. koksu nie wyzej — 5%

Mimo przeznaczenia tego gatunku oleju do ma-
szyn pracuj^cych z przegrzewem pary powyzej
300°C, na ogol na statkach marynarki handlowej

przy uzyciu tego oleju nie utrzymywano wyzszego
przegrzewu pary niz 280°C. W wyzszyeh tempera-

turach olej ten wytwarza szkodliwe osady. Rzecz
zrozumiala, ze poci^ga to za sob^ znaezne zwi?ksze-

nie zuzyeia paliwa, co niekorzystnie rzutuje na
koszty eksploatacji statku.

Poszukuj^c lepszego oleju przeprowadzono
w roku 1957 badania ruchowe na statku s/s „Sol-

dek“ przy uzyciu oleju „Wapor“ o wlasnosciach

uj?tych norm^ GOST 788—43. Niestety, nie

osi^gni?to wynikow poz^danych. Na skutek tego

zwrocono si? do Zjednoczenia Przemyslu Rafinerii

Nafty, prosz^c o wykonanie nowego gatunku oleju

cylindrowego odpowiadaj^cego stawianym wyma-
ganiom. Olej taki zostal wyprodukowany (PW-320)
Ze specjalnego gatunku ropy krajowej (z szybu
Grabownica). Do najwazniejszych jego cech cha-

rakterystycznych nalezy:

ci?zar wlasciwy 20°C — 0,922

lepkosc — 6,45°E/100°C
zawartosc koksu — 3,10%
temperatura zaplonu — 317°C
temp, krzepni?cia bl9°C

Na -podstawie analizy chemicznej, olej zakwali-

fikowano, jako odpowiadaj^cy warunkom do prze-

prowadzania badan praktycznych, czego dokonala
komisja 4-osobowa z ramienia Min. Zeglugi.

W sklad komisji weszli 1-szy i 2-gi mechanik statku

m/s Katowice (P2M), na ktorym przeprowadzono
badania w czasie od 5. IV, do 7. VI, 1959 r. w rejsie

ze Szczecina do Ghany w Afryce. Dzi?ki temu
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statek znalazl si? w strefie tropikalnej, gdzie wplyw
wysokich temperatur otoczenia pozwolil zaobserwo-
wac zachowanie si? oleju w roznych warunkach
pracy. W tym rejsie maszyna pracowala przez. 44
dni. Pozwala to wyci^gn^d wnioski dos6 miarodajne
co do przydatnosci nowego gatunku oleju* W tym
miejscu nalezy nadmienic, ze wszelkie przeprowa-
dzanie eksperymentow na maszynach, od ktorych

zalezy ruch statku — nie jest mile widziane przez
zalog? statku.

Wszyscy zdaj^ sobie spraw?, ze, jakiekolwiek

uszkodzenie maszyny glownej i jej unieruchomienie
moze miec nast?pstwa katastrofalne szczegolnie

w czasie sztormow. W zwi^zku z powyzszym tego

rodzaju badania mogly bye przeprowadzone tylko

przy wspoludziale zespolu komisji skladaj^cej si?

ze specjalistow — zarowno z dziedziny smarniczej
jak i maszynowej.

Proby prowadzono na statku s/s Katowice na
maszynie parowej ZAJ.T. „ZGODA“ w Swi?to-
chlowicach o mocy 1900 KM/4 cyl., blizniaezej

zbudowanej na cisnienie pary 16 atm. n = 96—100
obr/min, i temperatur? przegrzewu pary 320°C.
(W ruchu utrzymywana — 280°C). W czasie badan
podniesiono temperatur? przegrzewu do 320°C
i utrzymano w czasie calego rejsu.

Przy ocenie przydatnosci oleju wzi?to pod uwag?
przyj?te w konspekeie badan kryteria;

1. ’ Osady. Oczyszczono denko tloka C.W.C. Spraw-
dzono je po ukonezeniu rejsu.

2. Pierscienie tlokowe. Zalozono 3 nowe. Zwazono
je przed i po rejsie.

3. Indykowano maszyn?. Sprawdzono stan roz-

rz^du pary.

4. Wykonano odbitki olejowe pary poprzez * kurki

indykatora.

5. Obserwowano pokrywanie si? powierzchni dr^ga
tlokowego warstw^ oleju. W* czasie ruchu spraw-
dzano prac? tlokow w cylindrach.

6. Prowadzono pomiar zuzyeia plynnego paliwa

przy parze o temperaturze 280°C i 320°C.
7. Wykonano pomiary zuzyeia oleju smarowego

przy 3 roznych regulacjach jego do prowadzenia.
8. Zbadano dymienie oleju (odparowanie).

W wyniku przeprowadzonych badan i obser-

wacji przy niezmiennej regulacji (pkt. 3) stwier-

dzono:

ad 1. — nieznaezne osady mi?kkie na denku tloka,

pierscienie tlokowe spr?zynuj^ce — nie-

Zakoksowane.
ad 2. — zuzyeie pierscieni na scieralnosd (l^cznie

Z okresem docierania) wynioslo 3 g i 7 g,

przy ci?zarze pierscienia okolo 1,75 kg.

W zwi^zku z tym zbadano twardosc pier-

scieni. Okazalo si?, ze roznica wynosi
okolo 40° Brinella.

ad 3. — regulacji maszyny nie zmieniano.

ad 4. — odbitki pary byly niewyrazne wskutek
podwojnych zalaman kolankowych od-

prowadzenia pary od kurka indykatowa.
ad 5. — pokrycie blonk^ olejowq powierzchni —

zadawalaj^ce.

ad 6. — 6 pomiarow 10-ciogodzinnych wykazalo
zmniejszenie zuzyeia paliwa o ok. 3,9%,
przy podwyzszonej temperaturze pary.

ad 7. — zuzyeie oleju w 3-ch 24-godzinnych po-

miarach przy zmienianych regulacjach

doprowadzenia 20 przewodami wynosilo:

a) 1,93 k/dob? b) 2,5 kg/dob? c) 3,2 kg/

dob?.

ad 8. — dymienia wi?kszego ponad normalne od-

parowanie w dlawicach nie zauwazono
przy temp, otoczenia 55°C.

Zuzyeie oleju cylindrowego przy centralnym sys-

temie olejenia zalezy od uregulowania ilosci kropli

doprowadzanych i wtlaczanych do poszczegolnych

20 przewodow. Przy tego rodzaju systemach ole-

jenia, o wynikach decyduje nie ogolna ilosc zuzytego

oleju na godzin? lecz ilosd oleju przyj?ta za norma-
tywn^ i odpowiednio rozdzielona, na ustalone w da-

nym przypadku 20 punktow olejenia powierzchni
ciernych.

Ostatnia instrukeja producenta maszyny w Swi?-
tocholowicach podaje nast?puj^ce normy zuzyeia

oleju cylindrowego:

a) na docieranie 15—20 litrow/24 godz*> co czyni

0,4—0,3 g/KMh. Zaleca si? t? ilosc zmniejszac,

aby po 100 g. zuzyeie wynosilo 9^-7 l/24h,

Tablica reguluj^ca doprowadzenie oleju

Nazwa cz?sci maszyny
Ilosc przewo-
dow do prowa-
dzenia oleju

Jedna kropla na n/obrotow walu

P o m^i a r

obroty obroty obroty

Cyl. WC I 2 50— 60 40 30
Cyl. WC II 2 50— 60 40 30
Cyl. NC I 2 120—130 60 60
Cyl. NC II 2 120—130 60 60

Dlawica WC I i 90 25 30—40
Diawica WC II 1 90 25 30—40
Dlawica NC — I 1 100 65 60—70
Dlawica NC — II 1 100 65 60—70
Dlawica suwaka I 1 60 60 60
Dlawica suwaka II 1 60 60 60
Suwak rozrz^du WC I 2 60—70 40 30—40
Suwak rozrz^du WC II 2 60—70 40 30—40
Dolot pary do rozrz^du 1 30 40—60 40
Zawor manewrowy 1 — — —
Razem

|

20 1,93 kg/24 h 3,2 kg/24 h 2,5 kg/24 h

Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/18 : CIA-RDP80T00246A053000350001-4



Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/18 : CIA-RDP80T00246A053000350001-4

Nr 10 NAJ

b) po dotarciu (po 3 miesi^cach) odpowiednio

reguluj^c nalezy doprowadzic zuzycie oleju do

4,5—3,5 1/24 gods;*, co czyni 0,09—0,075 g/KMh*

Hose doprowadzanego badanego oleju na po-

szczegolne punkty opierano na doswiadezeniu prak-

tyeznym komisji* Zal^czona tablica przedstawia

rozdzial oleju na poszczegolne punkty*

W czasie 3 pomiarow przy roznej regulacji

zuzyeie oleju wynosilo (przy mocy nom* 1900/KM):

I — 1,93 kg/24 h co czyni 0,042 g/KMh

II — 3,2 kg/24 h co czyni 0,07 g/KMh

III — 2,5 kg/25 h co czyni 0,055 g/KMh

Za ilosd najbardziej wlasciw^ przyj?to komisyjnie

norm? Ill, tj* 0,055 g/KMh czyli 2,5 kg/24 h*

Przy regulacji doprowadzenia oleju nalezy zwra-

cac uwag? na temperatur? oleju w zbiorniku smaro-

wnicy. Im wyzsza temperatura oleju tym mniejsza

jego lepkosc, a tym samym mniejsza obj?tosc jednej

kropli* Podana tablica przedstawia orientacyjne

ilosci regulowanego doprowadzenia oleju w kro-

plach*

Badany olej PW-320 posiada temperatur? krzep-

ni?cia okolo +20°C, z czym fcezy si? jego znaezna

zmiennosc lepkosci w temperaturze otoczenia ma-

szynowni* Szczegolnie uwidaeznia si? to, gdy statek

przeplywa przez rozne strefy klimatyezne, co wy-

maga cz?stego poprawiania regulacji kroplowej*

Jest to dla obslugi maszyny dose uciqzliwe szcze-

golnie w strefie tropikalnej, gdzie temperatura

w maszynowni dochodzi do 50°C*

W zwi^zku Z tym ilosc doprowadzonego oleju

powinna bye kontrolowana wagowo, czy odpowiada

przyj?tej normie zuzyeia*

Normy te szczegolnie s^ przekraezane w czasie

probnych rejsow statku* Na pocz^tku spotykamy

si? z zuzyeiem cz?sto nawet 10-krotnie wi?kszym*

W wyniku tego znaezna ilosc oleju dostaje si? do

kotla, co jest bardzo szkodliwe* Z tego wynika

wniosek, ze przejmowane do eksploatacji statki, po

rejsie probnym cz?sto przez dluzszy czas s^ prze-

olejone* L^czy si? to do pewnego stopnia z obaw^

TA A1!

mechanika, ktory nie znaj^c scisle wlasciwej normy
na potrzebn^ ilosc oleju, nie zawsze doprowadzi

jego dozowanie na poszczegolne punkty do granic

wlasciwych* Ujemne wyniki niewlasciwego smaro-

wania to: niedoolejenie gladzi cylindrowd dlawnic,

co przyspiesza ich scieralnosc* Natomiast przeole-

jenie cylindrow sprzyja tworzeniu
.

si? osadow

koksowych* Poza tym, im wi?cej oleju zbyteeznie

doprowadzimy do cylindrow, to mimo istnienia

odolejaczy wi?cej oleju przedostanie si? do kotlow

parowych,co jest zupelnie niepoz^dane i szkodliwe*

Wg dalszej informaeji s/s Katowice odbyl na-

st?pny rejs do Ghany, przy czym przez caly czas

ruchu maszyn, ktory trwal przeszlo 40 dni, stoso-

wano wyl^cznie olej PW-320, utrzymuj^cprzegrzew

pary nie nizej 320°C* Pomiary zuzyeia paliwa wy-

kazaly stal^ oszcz?dnosc, wynbsz^c^ nie mniej niz

4% w porownaniu z prac^ na parze przegrzanej

do 280°C*

Dalszy wniosek z przeprowadzonej pracy badaw-

czej potwierdza slusznosc uchwaly Nr 757 Prezy-

dium Rz^du z 30* X* 1954 r* ogloszonej w Monitorze

Polskim Nr 115 z dnia 6* XII* 1954 r* Uchwala ta

naklada obowi^zek sporz^dzania i dostarezania do-

kumentaeji techniczno-ruchowej dla maszyn i urz^-

dzen, sprz?tow i aparatury technicznej* Tresc § 1

i 2 w p* 9 tej uchwaly dotyezy wykonania instrukcji

konserwacji z podaniem schematu smarowania,

rodzaju smarow itd*

Nast?pne Zarz^dzenie Przewodnicz^cego PKPG
Z dnia 1* II* 55 r* (Monitor Polski Nr 13 z 55 r*)

okresla blizej zakres i tryb opracowania dokumen-

taeji techniczno-ruchowej dla podstawowych urz^-

dzen produkcyjnych* Zarz^dzenie to w § 2 p* 5

glosi o wykonywaniu instrukcji konserwacji i' sma-

rowania*

Reasumuj^c powyzsze dochodzimy do wniosku,

ze zaklady buduj^ce maszyn? parowo-okr?tow^

powinny byly najpierw przeprowadzic badania

wst?pne, z podaniem zalecen i norm dotycz^cych

smarowania, a nast?pnie w badaniach przy eksplo-

atacji maszyny ostateeznie ustalic zalecenia instruk-

cyjne wraz Z norm^ zuzyeia olejow*

Roznicowe profilowanie elektryczne

Zrozumienie procesow elektrochemicznych, zachodz^cych

w odwiertach, pozwala na kierowanie tymi procesami w spo-

sob dowolny.i zaleznie od naszyeh potrzeb* Zmieniaj^c na-

t?zenie przebiegu procesow przy pomocy specjalnych che-

micznych odezynnikow na kontakeie z niektorymi utworami

mozna wykryc istnienie niektorych mineralow i zlokalizowac

miejsce ich wyst?powania

.

W ostatnich latach we Wloszech zostala wynaleziona nowa
odmiana profilowania elektryeznego, polegaj^ca na tym, ze

przez dodanie specjalnych odezynnikow chemicznych wzra-

sta wartosc potenejalow na kontakeie sciany odwiertu z plu-

czk^* W r. 1951 Wyllie podal wyrazenie na wartosc po-

wstaj^cych wlasnych potenejalow

amf RT .
redukeja

SP = Klog a^
+Ki ' Py -h K2 np og

utlenianie

Badacze wloscy zwrocili uwag? na trzeci czton wyrazenia

K2* Tutaj K2 jest funkcj^ zjawiska spowodowanego uzyeiem

elektrody olowiowej* Stwierdzono, ze wartosc tego wspol-

czynnika jest zalezna od temperatury, pH, rodzaju pluczki,

czasu oraz skladu chemicznego* W warunkach laboratoryj-

nych te czynniki musz^ bye stale i wowczas okreslono

K2 = 0,45* W normalnych warunkach wiercenia, przypusz-

czalnie procesy redukcyjne oraz utleniaj^ce nie posiadaj^

specjalnego natezenia i znajduj^ si? we wzgl?dnej rownowa-
cize, stosunek ich jest w przyblizeniu rowny jednosci; wow-
czas log 1 =* 0 i caly czlon redukcyjno-utleniaj^cy moze bye

pomini?ty jako rowny zeru*

Jednakze — jak si? okazalo — mozna stworzyc takie wa-
runki, gdy przez oddanie specjalnych chemicznych odezyn-

nikow do pluczki, procesy redukcyjno-utleniaj^ce pot?gujq

si? i mog^ bye bez trudu pomierzone przy pomocy zwyktych

przyrz^dow stosowanych przy profilowaniu elektrycznym*

Na rys* 1 obrazowo przedstawiono zjawisko powstawania

potenejalow redukcyjno-utleniaj^cych, gdy — pocz^tkowo

niedostrzegalne — po dodaniu odezynnika potenejal ten

gwaltownie wzrasta* Roznice potenejalow osi^gaj^ wartosc

w utworach roponosnych do 25 mV przy platynowej elek-

trodzie* Odpowiednio do tego roznice w wartosci SP wy-
nosz^ 10—12 mV* Stwierdzono, ze przy uzyciu elektrody

olowiowej roznice gwaltownie malej^ i w niesprzyjaj^cych
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gli, lecz czynnik ten nie jest decyduj^cy* Natomiast bardzo

waznym momentem jest wyst?powanie siarki wzgl?dnie siar-

czkow, ktore mog3 powodowac silne anomalie niezaleznie

od obecnosci w?gla* Ogolnie bior^c, anomalie w odwiertach

z w?glami S3 mniej wyrazne. Zauwazono, ze anomalie w czy-

stych w?glach s3 mniejsze anizeli w w?glach o roznym skla-

dzie i stopniu zw?glenia (lignit, torf)* Daje to podstawy do
przypuszczenia, ze na podstawie diagramu profllowania roz-

nicowego mozna rozrozniac rodzaj brunatnych w?gli (^Dif-

ferential electric log". Geophysical Prospecting, nr 1, 1959).

Strekil mgr inz. A. Kislow

Problem nawadniania piaskowca borysiawskiego

Piaskowiec boryslawski — zasadniczy poziom ropny Bo-
ryslawia — b?d3cy niegdys najbogatszym zlozem w Karpa-
tach, w chwili obecnej jest niemal calkowicie wyczerpany*
Mi3Zszosc jego wynosi 20—40 m, sklada si? z piaskowcow
drobno, srednio i gruboziarnistych, o roznym stopniu

scementowania, slabo bo niemal calkowicie nieprzepusz-

czalnych* Srednia porowatosc wynosi ok* 15% ; ogolna po-

wierzchnia eksploatacyjna zloza wynosi 15 km2
* Wydajnosc

zloza byla rozna — od 100 tys* i wi?cej ton do ok* 5 tys* ton

na odwiert, przy czym nie ma zadnej reguly w wyst?powaniu
stref o jednakowej wydajnosci* Nalezy to tlumaczyc bardzo
Zmiennymi wlasnosciami kolektorskimi zlo^a*

Analiza warunkow eksploatacji zloza doprowadzila do
wniosku, ze pierwotnie w zlozu istnialy warunki rozpusz-

czonego gazu; prowadzilo to do gwaltownych wybuchow
w pierwszym okresie po dowierceniu otworu do zloza z wy-
dajnosci3 do 1000 t/dob?* Ogoln3 ilosc wydobytej, ropy
oblicza si? na ok* 12 milionow ton i ponad 12 miliardow m 3

gazu, co calkowicie pozbawilo zloze jego energii. Obecnie
odwierty pracuj3 w warunkach prozniowych, zas wydajnosci
wynosz3 od 0,1 do 5—6 t/dob?* Nalezy uwazac, ze zloze

pracuje obecnie w warunkach grawitacyjnych, tzn* ze ropa
doplywa do odwiertu pod wplywem sily ci?zkosci i groma-
dzi si? w dolnych cz?sciach struktury* Granic? na polnoc-

nym podwini?tym skrzydle. stanowi stopniowe wyklinowy-
wanie si? piaskowca; zas na poludniu — obecnosc w6d oka-

laj3cych* Z analiZy profilow przez poszczegolne odwierty

wynika, ze poziomy statyczne plynu w piaskowcu boryslaw-

skim zasadniczo lez3 ponizej stropu warstwy, a jedynie

w cz?sci bliskiej konturu podnosz3 si? ponad strop*W cz?sci

przystropowej piaskowca nie ma ropy ruchomej* Obecnie
odwierty ropne S3 eksploatowane jako gazowe* St3d jest

zrozumiale, ze caly obszar, w ktorym eksploatowano rop?

Ze stropu zloza, nie nadaje si? obecnie do nawadniania*

Z analizy odwiertow wynika, ze migracja wewn3trz zlo£a

w poblizu konturu wodnego odbywa si? niejednakowo, gdyz

ruch cieczy jest zalezny tak od przepuszczalnosci kolektora

jak i od topografii zloza* PocZ3tkowy kontur wod zlozowych
przebiegal wzdluz warstwicy — 1200 m* Obecnie wskutek

nierownomiernej intensywnosci eksploatacji zloza iinia ta

przebiega zygzakowato i w najbardziej zdrenowanej cz?sci,

odpowiadaj3cej strefie najbardziej wyeksploatowanej, kontur

posun3l si? do warstwicy — 950 m* Obecnie w zlozu wy-
roznia si? 4 strefy:

a* odwiertdw gazowych,
b* odwiertow ropno-gazowych,
c* odwiertow wodno-ropnych,
d* 100% zawodnienia zloza*

Dla zastosowania wtornych metod eksploatacji znaczenie

maj3 jedynie strefy (b) i (c), gdzie istnieje jeszcze wzgl?dnie

wysokie nasycenie rop3*

UWAGA INSTYTUCJE I PRZEDSIEBIORSTWA
PRENUMERUJACE »NAFTE«

ORAZ ABONENCI INDYWIDUALN1!

10 GRUDNIA BR. UPLYWA TERMIN ZGLASZANIA PRZEDPLAT NA PRE-

NUMERATS „NAFTY“ W PIERWSZYM POLROCZU 1960 R.

W ZWI4ZKU Z TYM REDAKCJA PROSI O DOPELNIENIE WE WfcftSCIWYM

CZASIE NIEZB^DNYCH FORMALNOSCI ZWIAZANYCH Z PRZEDLU2ENIEM

PRENUMERATY NASZEGO CZASOPISMA NA ROK NASTEPNY.

WSZELKIE PRZEOCZENIA W TYM WZGLEDZIE WYWOLUJA P6ZNIEJSZE

POWAZNE TRUDNOSCI W PROWADZENIU PRAWIDLOWEGO I TERMINO-

WEGO KOLPORTA^U.
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W celti przyspieszenia sczerpania zlo£a stosowano takie

metody, jak proces prozniowy oraz wtlaczanie mieszanki
powietrza z gazem* Wtlaczanie stosuje si? od 10 lat, naj-
intensywniej bylo ono stosowane w 1952 r. Poniewaz pro-
dukcja zacz?la si? od 1955 r* obnizad, powstala mysl zasto-
sowania bardziej efektywnej metody — nawadniania zloza*

Proby wewnatrz konturowego nawadniania*
Przed przystapieniem do szerokiego stosowania tej metody

wykonano probny zabieg w koricu 1955 r. i na poczatku
1956 r. Wyniki potwierdzily wnioski teoretyczne* Dla wi?k-
szej pewnosci co do efektywnosci metody wybrano obszar
o roznym stopniu wydajnosci w poprzedniej eksploatacji*

Wtlaczanie wody rozpocz?to 26* X* 1955 r* przy 200 m3

na dob?* Jako pierwszy zaczal reagowac odwiert (nr 337)
polozony 50 m w kierunku upadu* Po miesiacu wtlaczania
doplyw wody w tym odwiercie wzrosl z 0,01 do 2,7 t/dob?
bez zwi?kszenia ilosci ropy* Zastosowano forsowny odbior
wody, lecz ilosc ropy pozostala w dalszym ciagu ta sama*
Inne odwierty zacz?ly reagowac znacznie pozniej i to z roz-
nym skutkiem* Np* odwiert nr 356 z poczatkowa dobowa
wydajnosci^ 6 t ropy i 10,4 t wody na dob? po miesiacu
zaczal dawac 1 t ropy i 28 t wcdy* Mimo zaprzestania wtla-
czania wody przyplyw jej do odwiertu nie zmniejszyl si?*

Nie powiodla si? rowniez pr6ba stosowania blokady po-
wietrznej, gdyz odwiert wydawal jeszcze 22,5 t wody na
dob?. Wzmozone pobieranie wody dalo analogiczny efekt

jak na odwiercie nr 337, tzn* ogolna dobowa wydajnosc wody
utrzymywala si? na stalym poziomie, zas ilosc ropy zmalala*
Swiadczy to o tym, ze wtlaczana woda w swym swobodnym
ruchu w kierunku upadu nie stwarza w zlozu energii na-
porowej dla ropy* W samym odwiercie zasilajacym po ukori-

czeniu wtlaczania slup wody przez czas dluzszy pozostawal
na poziomie 40 m od dna odwiertu, co oznaczalo, ie wtla-

czana woda posun?la si? w kierunku wzniesienia pokladu nie
wyzej niz o 40 m* W dniu 26* III* 1956 dno odwiertu za-
silajacego bylo juz suche. W odwiercie nr 337 ilosc wody
zmniejszyla si?, zas doplyw ropy pozostal ten sam. Podobne
wyniki otrzymano na innym polu*
Mozna z tego wyciagnac nast?pujace wnioski:
1* Wszystkie zawodnione odwierty byly polo£one po
upadzie*

2* Poziomy statyczne w odwiertach nie podnosily si? po-
wyzej stropu zloza, co swiadczy o swobodnym splywie wody
w dol w kierunku upadu*

3* Mimo znacznego tempa wtlaczania wody (do 500 m3
/

dob?) poziomy statyczne nie przekraczaly 30—40 m, co
oznacza, ze odwierty polozone powyzej poziomu 40 m
w kierunku wzniesienia piaskowca nie b?d^ reagowaly przy
wtlaczaniu*

4* Do chwili zjawienia si? wody w odwiertach reaguj^-
cych nie obserwowano wzrostu wydajnosci ropy*

5* Stosowane srodki w czasie nawadniania, jak wzmozony
pobor wody, blokada powietrzna i inne, nie mogly zatrzymac
lub zmienic dr6g ruchu wody* S3, jednak podstawy do przy-
puszczenia, ze wydajnosc nawodnionych odwiertow utrzyma
si? na starym poziomie*

6* Przy takim rozkladzie ropy i gazu, jakie istnieja obecnie
w piaskowcu boryslawskim, wtlaczana woda porusza si?

w cz?sci bardziej odgazowanej i nie wykonujac zadne)
efektywnej pracy wyciskania ropy stwarza jedynie nie-
bezpieczenstwo zawodnienia odwiertow polozonych nizej
w kierunku upadu zloza*

Opierajac si? na powyzszym autorzy dochodza do wniosku,
ze stosowanie wewnatrzkonturowego nawadniania nie jest

celowe i proponuja uzycie nawadniania pozakonturowego,
ktore dla warunkow zloza nachylonego i w znacznym stopniu
wyeksploatowanego — jak w Boryslawiu — ma szereg zalet,

jak:

a* ryzyko zawodnienia odwiertow jest minimalne,

b* zabezpiecza si? pewien okres eksploatacji ropy bez
wody,

c* istnieje mozliwosc wykorzystania zjawiska grawitacji
dla wyrownania konturu posuwajacej si? wody,

d* zabezpiecza si? korzystniejsze wspolczynniki wyciska-
nia ropy i lepszy wspolczynnik nawodnienia obszaru,

e* nie jest wymagana rownomierna siatka odwiertow,

f* odwierty wtlaczaj^ce wody poza konturem mog^ bye
wykorzystane lepiej od odwiertow wewn^trz konturu*

Poza tym metoda ta wymaga mniejszej ilosci prac przy-
gotowawezyeh oraz mniejszych inwestycji niz w przypadku
nawadniania wewn^trzkonturowego* Jezeli si? przyjmie, ze
efektywnosc nawadniania b?dzie— w gorszym przypadku—
polegala nawet nie na wzroscie wydajnosci lecz na skroceniu
czasu eksploatacji, to i tak mozna to uwazac za wystarezajace
kryterium dla zabezpieczenia rentownosci zabiegu* Autorzy
wysuwaja nast?pujace ekonomiczne rozwazania

:

a* biezace zasoby przemyslowe w piaskowcu borysiaw-
skim, ktore uda si? wyeksploatowac bez stosowania wtornych
metod oblieza si? na ok* 5 min ton*

b* biezace obecne wydobycie roczne wynosi 90 tys* ton
ropy;

C* czas ekploatacji wyniesie w przyblizeniu wi?c ok* 55 lat,

d* przy wlasnych kosztach eksploatacji 1

1

ropy ok* 125 rb,
roczne wydatki wyniosa ponad 11 min rb, zas za caly
okres — ok* 620 min rb*

Uwaza si?, ze dzi?ki nawadnianiu czas eksploatacji moze
bye skrdcony do 15 lat. Przy tym wydatki na eksploatacj?
zmaleja Za okres 40 lat do sumy ok. 450 min rb, lecz po-
wstana dodatkowe wydatki ok. 100 min rb (wiercenie do-
datkowych odwiertow tloczapych, wtlaczanie ok. 30 min m3

wody oraz dodatkowy jpbor wody z odwiertdw reaguja-
cych). W ten sposob zabieg nawadniania, bez dodatkowego
podniesienia wspolczynnika wydajnosci zloza daje ju£
oszcz?dnosc w wydatkach eksploatacyjnych ok* 350 min rb.
Zwi?kszenie wydajnosci zloza moze dac dodatkowy przyrost
wydobycia ropy i tym bardziej zwi?kszyc efekt ekonomiezny*
Tak na przyklad wzrost wydajnosci o 1% da przyrost wy-
dobycia ropy ok. 100

,

tys* ton*
Mozna przypuszczac, ze nawadnianie piaskowca boryslaw-

skiego stalo si? obecnie najbardziej aktualnym problemem,
ktorego rozwiazanie posiada znaezenie zreszt^ nie tylko dla
Boryslawia (artykul N* P* Kowalczuka i innych z ksi^zki
„Niekotoryje dannyje po stratigrafji, litologji, tiektonikie,

nieftienosnosti i promyslowoj gieologji Ukrainy i Kawka-
za“, 1958).

Strekil mgr inz A* Kislu«>

• Rurociqg naftowy ze Zwiqzku Radzieckiego

Podano oficjalnie do wiadomosci (PAP), ze zakonezono
prace nad ogolnym schematem ruroci^gu naftowego ze
Zwiqzku Radzieckiego do Polski, NRD, Czechoslowacji
i W?gier. Rurociqg o dlugosci 4 tysi?cy km b?dzie mial
swoj poczatek w rejonie Kujbyszewa, lez^cego nad srodkowa
Wolga, gdzie znajduje si? jeden z bogatszyeh oSrodkow wy-
dobycia ropy naftowej* Podziemna magistrala ropna przetnie
centralne obwody Federacji Rosyjskiej i polnocna Ukrain?
i wejdzie na tereny Bialorusi, gdzie rozgal?zi si? w dwoch
kierunkach. Gal^Z polnocna przetnie Polsk? i pobiegnie do
granic NRD, galaz poludniowa pobiegnie do Czechoslowacji
i W?gier. Wzdluz trasy stanie 20 calkowicie zautomatyzo-
wanych staeji pomp*
Zgodnie z oficjalnym komunikatem, kazde z panstw opra-

cuje projekty robocze i zbuduje na wlasny koszt i wlasnymi

silami odcinki rurociagu przebiegajace przez jego terytorium.
Gotowy odcinek rurociagu b?dzie calkowicie i niepodzielnie
nalezal do tego panstwa, na ktorego zostanie jest zbudowany*

Przy budowie tej magistrali uwzgl?dni si? ostatnie zdo-
byeze i osiagni?cia techniczne, dzi?ki czemu b?dzie mozna
w niedlugim stosunkowo czasie trzech do czterech lat za-
konezye wszystkie prace i oddac rurociag do eksploatacji,
co z kolei szybko zamortyzuje poniesione na budow? na-
klady finansowe* Najwi?ksze stosunkowo roboty budowlano-
montazowe b?da mialy — obok Zwiazku Radzieckiego —
miejsce w Polsce, gdzie trasa przebiegac b?dzie od wschod-
nich do zachodnich granic kraju i wyniesie okolo 700 km*
Nalezy nadmienic, ze polski odcinek rurociagu b?dzie mial
do pokonania najtrudniejszy terenowo odcinek drogi, gdyz
niezaleznie od uksztaltowania terenowego, rurociag b?dzie
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musial przekroczyc po drodze Bug, Narew, Wisl?, Wart?
i Odr?. v

Korzysci ekonomiczne z budowy rurociagu b?da ogromne.
Pi?ciokrotnie taniej kosztowac b?dzie transport ropy nafto-

wej w porownaniu z transportem cysternami kolejowymi,
niezaleznie od korzysci wynikajacych z odciazenia linii ko-
lejowych, w?zlow i niebudowania calej sieci bocznic i roz-

rzadow w samej rafinerii. Dalsze korzysci, to dochody
Z tranzytu przez Polsk? do NRD.

Przed budowniczymi rurociagu w Polsce staje wielkie

Zadanie, Sama budowa jest skomplikowana i wymagajaca
szeregu specjalistycznych maszyn: do spawania poszczegol-
nych odcinkow rur, do wielowarstwowej izolacji, do ukla-

dania gotowych odcinkow w rowie, ktory rowniez wykony-
wany b?dzie przez maszyny-koparki* Inna maszyna zasypy-
wac b?dzie wykopy z ulozonymi odcinkami rur. Skomph-
kowana aparatur? kontrolno-pomiarowa b?da posiadaly

stacje pomp, Praca kontrolno-pomiarowa b?dzie calkowicie

zautomatyzowana, a automatyczny system kontrolny b?dzie
natychmiast donosit o ew. uszkodzeniach na linii.

Doswiadczenia zdobyte przy budowie magistrali ropnej

b?da w przyszlosci wykorzystane przy ukladaniu rurociagu
do przetlaczania paliw plynnych z rafinerii do najwi?kszego
osrodka ich konsumpcji, jakim jest rejon Warszawy.

Planowany olbrzymi rozwoj chemii, a w szczegolnoSci jej

nowego w polskich warunkach odcinka produkcyjnego, jakim
jest petrochemia otrzyma — po oddaniu rurociagu do
eksploatacji — podstawy surowcowe, na ktorych b?dzie
mozna oprzec produkcj? tworzyw sztucznych, sztucznych
wlokien i mas? produktow chemii organicznej, dla ktorej

ropa naftowa i powstale w procesach przetworczych pol-

produkty sa niewyczerpalna baza surowcowa*

Podobne zalozenia wykorzystania ropy i jej przetworow
zaklada czechoslowacki przemysl chemiczny. Odnoga ruro-
ciagu skierowana do Czechoslowacji b?dzie ta ropodajna
zyla^ ktora zasili przemysl chemiczny tego kraju w podsta-
wowy surowiec dla chemii organicznej. Wlasne zasoby ropy
naftowej Czechoslowacji sa stosunkowo niewielkie^ gdyz
brak tarn typowych okr?gow naftowych, a rop? w niewiel-
kich ilosciach wydobywa si? tylko na skraju zagl?bi nafto-
wych, lezacych na terytoriach panstw sasiednich — Austrii,

Wegier i Polski. W przyszlosci wi?c — Czechoslowacja
zwi?kszac b?dzie stale import ropy naftowej ze Zwiazku
Radzieckiego, ktorego wysokosc w roku 1965 si?ga6 b?dzie
kilku milionow ton.

Tak w Polsce, jak i w Czechoslowacji podstawowa baza
dla rozwoju chemii stanie si? ropa naftowa. W kazdym roz-
wini?tym pod wzgl?dem przemyslowym kraju chemia roz-
wija si? dzis szybciej, niz globalna produkcja przemyslowa.
Tak np. w Zwiazku Radzieckim w latach 1950—1956
globalna produkcja przemyslowa wzrosla do 205%, nato-
miast przemysiu chemicznego do 256%, w Stanach Zjedno-
czonych globalna produkcja przemyslowa wzrosla w takim
samym okresie do 127%, zas chemii do 146%, w Wielkiej
Brytanii globalna produkcja do 121%, chemii zas do 146%.
Podobne zjawisko obserwuje si? i w Czechoslowacji —
globalna produkcja przemyslowa wzrosla w tym czasie do
186%, zas przemysiu chemicznego do 235%. Do roku 1965
czechoslowacki przemysl chemiczny osiagnie dalszy znaczny
wzrost o 150%- w stosunku do roku 1957 przy wzroscie
globalnej produkcji przemyslowej o 90—95%. Zabezpie-
czeniem surowcowym dla chemii czechoslowackiej b?dzie
ropa naftowa ze Zwiazku Radzieckiego, ktory dostarczy do
Czechoslowacji w roku 1965 przeszlo cztery i polkrotnie
wi?cej ropy niz w roku 1957. W perspektywie radzieckie
dostawy ropy do Czechoslowacji w roku 1975 wyniosa
dziesi?ciokrotnie wi?cej w porownaniu z rokiem 1957*

Transport tak wielkich ilosci ropy naftowej w cysternach
kolejowych bylby rownie nieekonomiczny, co trudny tech-
nicznie. Dla przykladu w roku 1965 nalezaloby zapewnic
do transportu ropy okolo 8,000 pociagow cysternowych, co
wywolaloby trudne do przezwyci?zenia przeciazenia linii

kolejowych i w?zlow, nie mowiac juz o koniecznoSci nad-
miernego zwi?kszenia produkcji cystern kolejowych. Dlatego
tez decyzja o budowie rurociagu stawia warunek szybkiego
rozpocz?cia budowy, ktora rozpocznie si? w roku 1961
i potrwa okolo 3 lat. W warunkach odleglosci dostaw
ze Zwiazku Radzieckiego do Czechoslowacji koszt trans-

portu 1 tony ropy droga rurociagowa b?dzie dziesi?cio-

krotnie mniejszy niz przewozem kolejowym.
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Wg opublikowanych danych przetworstwo ropy naftowej
w nowych zakladach b?dzie mialo dla czechoslowackiej
gospodarki narodowej ogromne znaczenie. Ropa przyczyni
si? wydatnie do wzrostu produkcji materialow p?dnych,
tworzyw sztucznych oraz organicznych substancji synte-
tycznych. W roku 1965 z ropy naftowej uzyska si? na przy-
klad 3 min ton paliw plynnych. Pomy^lne zadania zabezpie-
czy nowa rafineria ropy naftowej w Wilczym Gardle pod
Bratyslawa* W roku 1961 dobiegnie koiica budowa oddzialu
olejowo-krakingowego, ktory b?dzie nadal rozbudowywany
do roku 1970. Poza destylacja, Zaklady posiadac b?da
kraking termiczny, reforming benzyny i inne urzadzenia do
finalizacji produktow naftowych. Poza nowym zakladem
pod Bratyslaw^, przewiduje si? rozbudow? przerobki ropy
w zakladach im. Stalina, oraz innych rafineriach, dzi?ki
czemu Czechoslowacja b?dzie miala wystarczaj^ce ilosci
paliw plynnych wysokiej jakosci.

Ale tak jak w Polsce, tak i w Czechoslowacji ropa naftowa
i jej produkty zapewni^ dalszy rozwoj chemii. Pierwszo-
planowe znaczenie b?dzie miala produkcja syntetycznego
kauczuku. Fabryk? tego kauczuku buduje si? juz w Kralu-
pach nad Weltawq wg dokumentacji radzieckiej. W pierw-
szym etapie zostanie rozwini?ta produkcja kauczuku z alko-
holu s^mtetycznego. W drugim etapie przewiduje si? roz-
wini?cie produkcji kauczuku w oparciu o uboczne produkty
ropy i gazow z procesu pirolizy. Po zakonczeniu pierwszego
etapu budowy w roku 1963 jej produkcja pokrywac b?dzie
polow? przewidywanego zapotrzebowania Czechoslowacji
na ten artykul. W Kralupach poza kauczukiem syntetycznym
produkowany b?dzie rowniez polistyren.

Dzi?ki dostawom ropy radzieckiej rurociagiem i pota-
nieniu przez to kosztow surowca, rozwijane b?da dalsze
wazne dzialy chemii organicznej, Mozna b?dzie wprowa-
dzic ekonomicznie korzystna produkcj? fenolu syntety-
cznego — surowca wyjsciowego m. i. do wyrobu tworzyw
poliamidowych w rodzaju silonu i kapronu. Z gazow pora-
finacyjnych produkowac si? b?dzie polietylen i pohpropylen.
Przez przerob ropy naftowej otrzyma si? duze ilosci zmi?k-
czaczy, syntetycznych srodkow do prania (saponatow)
i pomocniczych preparatow wlokienniczych, rozpuszczal-
nikow, mas plastycznych oraz innych produktow. Nowy
kombinat pod Bratyslawa nastawiony rowniez na przerob
gazow krakingowych, b?dzie mogl rozwinac produkcj? ety-
lenu w oparciu o piroliz? benzyny. Koszt produkcji 1 tony
etylenu zostanie obnizony dzi?ki nowej metodzie jego
otrzymywania do 15% sumy, jaka pochlania jego dotych-
czasowa produkcja.

Dostawy ropy naftowej ze Zwiazku Radzieckiego i jej

przerob na paliwa plynne wydatnie zmienia struktur?
bilansu energetycznego Czechoslowacji. Udzial ropy nafto-
wej i gazow: ziemnego i w?glowego w ogolnym bilansie
energetycznym nie si?ga dzis nawet 1%. Po zwi?kszeniu
dostaw ropy przy pomocy rurociagu, energetyka Czecho-
slowacji w wi?kszym niz dotychczas stopniu wykorzysta
oleje opalowe. Zwi?kszy si? rowniez* zuzycie paliw plynnych
w kolejnictwie. Jak korzystna jest to zamiana swiadczy fakt,

ze 1 tona oleju opalowego wystarczy na wykonanie tej samej
pracy, na jaka 2tt$ywa si? 12 ton w?gla do nap?du parowozow
lub 15 do 30 ton w?gla przy manewrowaniu pocia-
garni.

Z powyzszego wynika jak wielkie znaczenie ma zwi?ksze-
nie dostaw ropy dla poszczegolnych dzialow gospodarki
narodowej Czechoslowacji. Nalezy przy tym podkreslic,
Ze dostawy ropy radzieckiej oparte sa na dlugoterminowych
umowach handlowych na tak korzystnych warunkach, jaluch
nie mozna otrzymac w zadnym innym panstwie na swie-
cie.

Na marginesie uwag o dostawach ropy naftowej do
Czechoslowacji majacym si? budowac rurociagiem, nalezy
dodac, ze identyczne korzysci odniesie gospodarka polska,
cho6 nieco w innej skali. W kazdym razie decyzja o budowie
rurociagu ze Zwiazku Radzieckiego do Polski, Czechoslo-
wacji, W?gier i NRD zrewolucjonizuje podstawy surowcowe
dla chemii, niezaleznie od niezmiernie waznego momentu
wzrostu wlasnej produkcji paliw plynnych, olejow smaro-
wych i pozostalych produktow naftowych, ktorych braki
uzupelnia si? importem.

Czeslaw Kaczmarski

NAFTA
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Przeglqd zagraniczny
Technika naftowa ZSRR

Wediug niedawno ogloszonych wiadomosci wydobycie
ropy w r. 1965 planuje si? w ZSRR w ilosci ok* 650 tys. ton
na dob?* (4800000 barylek na.dob?), oraz wydobycie gazu
w ilosci ok* 0,4 biliona m3/dob? (14,5 biliona stop szeSc.

na dob?)* W zwi^zku z powyzszym roczny wzrost wydobycia
musi wynosic nieco ponad 14% rocznie w ciqgu lat 1959-1—
1965* Poniewaz w r* 1955 i 1956 faktyczny wzrost wynosil
18% i 17,8% — zalozone wskazniki wydaje si? realne*

W tym samym czasie mozliwosci wydobywcze w USA
b?d^ dwukrotnie wi?ksze*
Do czasu II wojny Swiatowej informacje o technice ro-

syjskiej byly bardzo sk^pe. Ostatnio dopiero rz^d radziecki

zezwolil na eksport ok* 250 publikacji technicznych, co
pozwala na lepsze zorientowanie si? w stanie radzieckiej

techniki naftowej,

Przede wszystkim nalezy wzi^<5 pod uwag?, ze centrum na-
ftowe w Rosji przesun?lo si? w rejon Ural-Wolga, gdzie
obecnie wydobywa si? 77% ogolnej ilosci ropy* Pomijaj^c
fakt, ze wyzej wymieniony rejon posiada ogromne perspek-
tywy rozwoju, nalezy podkreslic, ze znajduje si? on pomi?-
dzy olbrzymimi osrodkami gorniczymi na Uralu a silnie

Zaludnionymi okr?gami przemyslowymi Rosji Europejskiej*
Umozliwia to zaprojektowanie sieci ruroci^gow ropnych za-
silaj^cych okr?gi przemyslowe*
Planowany wzrost wydobycia uzalezniony jest od rozwoju

techniki wiertniczej i nowych metod wydobywczych. Przy
porownaniu z techniki amerykarisk^ okazuje si?, ze wpraw-
dzie 88% wiercen w Rosji wykonuje si? metod^ turbinow^,
ale rownoczesnie metoda ta natrafia na trudnosci we wspot-
Zawodnictwie z wierceniem rotary w USA*

Radzieckie irodla podaj^, ze wiertnictwo radzieckie moze
si? wykazad za r* 1957 liczb^ ok* 3 min m dla eksploatacji

i ok. 2600000 m dla poszukiwari, przy czym wiercenia
eksploatacyjne wykonywalo ok* 230 wiertnic, a poszukiwa-
wcze ok. 620 wiertnic* Za 10 miesi?cy w r. 1957 post?p na
wiertnic? i miesi^c wyniosl dla wiercen eksploatacyjnych
ok* 970 m, podczas gdy planowano ok. 1100 m, zaS dla

wiercen poszukiwawczych wykonano ok. 340 m na wiertnic?
i miesi^c a planowano ok. 350* Powyzsze wskazniki powoli
ale stale rosna* Otworow gl?bokich wierci si? w ZSRR za-

ledwie ok. 20—30 rocznie* Z drugiej natomiast strony Sre-

dnia gl?bokoS6 stale rosnie od ok. 940 m w r. 1940 do ok*
1460 m w r. 1956. Do niedawna stosowano w ZSRR wy-
l^cznie 10-calowe turbiny i 12-calowe Swidry. Dopiero w os-

tatnich 4 lub 5 latach wyprobowano pewna liczb? swidrow
8" i 1r z turbowiertami mniejszego wymiaru. Proby te

daly b. dobre rezultaty w warstwach mi?kkich i Srednich*
Na przyklad w rejonie Ural-Wolga 8-calowymi Swidrami
odwiercono ok. 1820 m na wiertnic? i miesiac i w zwiazku
Z tym przewiduje si? wprowadzenie w tym rejonie w ciagu
najblizszych 1,5—2 lat. wylacznie swidrow mniejszego wy-
miaru. Ponadto stwierdzono, ze stosowanie wiertnic prze-
woznych i 8-calowych swidrow moze obnizyb koszt wierce-
nia o ok* 100 tys.rb. na jeden otwor* Jednakowoz przejscie

na male turbowierty i swidry jest utrudnione z powodu nie-

dostatku swidrow do twardych pokladow oraz malych tur-

bowiertow i cz?sci wymiennych.
Pomyslne wyniki uzyskane przy zastosowaniu Swidrow

8-calowych zach?cily do doSwiadczen z dalszym zmniejsza-
niem wymiarow* W r* 1955 rozpocz?to proby 5-calowych
turbowiertow i do stycznia 1958 r. odwiercono nimi ok. 8
otworow do gl?bokosci 1400 m przy uzyciu swidrow 5 7

/s**

Proby te daly rezultaty na ogol pomyslne nawet w twardych
pokladach, jedynie liczba metrow na 1 swider byla mniejsza
niz przy swidrach wi?kszych. Na podstawie wi?c owych do-
Swiadczen przy uzyciu Swidrow dotychczasowej jakosci

uznano, ze granica stosowalnosci wyzej wymienionych wy-
miarow jest gl?boko£6 ok* 1750 m* Niemniej prace nad
dalszym zmniejszaniem wymiarow turbin nie ustaj^ i podo-
bno daj^ dobre rezultaty* Sprawozdania radzieckie podaj^,

ze skonstruowana zostala turbina o srednicy 3 3
j8
", 300-

stopniowa i na 1100 obrotow na minut? do prob ze Swidrami
diamentowymi o Srednicy 4"*

W ogolnym d^zeniu do obnizki kosztow wiercenia nie
pomini?to rowniez zagadnienia otworow maloSrednicowych.
Na przeszkodzie stoi tu jednak brak malych turbowiertow

i Swidrow, tak Ze wykonano w ZSRR bardzo niewielk^
liczb? otworow o Srednicy 3" lub 4".

Niezaleznie od pOwyzszego prowadzi si? w ZSRR doS-
wiadczenia z elektrowiertami dwoch typow — jeden na ru-
rach pluczkowych a drugi na linie. OdnoSnie wynikow prob
pierwszego typu brak blizszych danych* Drugi typ byl pro-
bowany w 11 otworach i odwiercil lacznie ok* 20 tys. m*
Inne wskazniki przedstawiaja si? nast?puj^co:

post?p na 1 swider — 63 m
post?p mechaniczny — 88 m/godz
post?p przemyslowy — 1620 m/miesi^c

Najnowszy model elektrowiertu uzyskal post?p 2000
m/miesi^c. Elektrowiert linowy probowany w rejonie Ural-
Wolga posiada silnik 500 v, 3000 obrotow i jest wbudowany
w 8-calowa oslon? i przeznaczony do wiercenia Swidrem
9 3

/4"; lina wyci^gowa ma dusz? miedzianq i Srednic? 1 1/4".

Wediug ostatnich wiadomoSci elektrowiert linowy przewyz-
sza turbowiert w gl?bokoSciach wi?kszych niz 1500 m.
W zwiazku z tym inzynierowie radzieccy rozwazaja mozli-
woSc kombinowanego wiercenia: do 1500 m turbowiertem
a gl?biej — elektrowiertem.

W ZSRR prowadzi si? badania metod wiercenia bezSwi-
drowego. Chodzi tu mianowicie o rozdrabnianie skal przy
pomocy plomienia oraz przy pomocy wyladowan elektrycz-

nych wywolujacych fal? uderzeniowa plynu. Te ostatnie

proby rozpocz?to w r* 1956 i stwierdzono, ze fale powyzsze
powstajace w Srodowisku cieklym sa w stanie drazyc cylin-

dryczny otwor o wymiarach wystarczajacych dla potrzeb
naftowych* Na przyklad otwor 50 mm w probce skalnej

byl wiercony 25—30 min. przy 300 wyladowaniach na min*
Inna metoda aktualnie badana w laboratoriach i na kopal-

niach polega na wykorzystaniu malych wybuchow w Srodo-
wisku cieklym. Metoda ta w gl?bokoSci 680—830 m uzys-
kano post?p ok. 2,1 m na godzin?, podczas gdy Swidrem
uzyskiwano 0,15 m/godz; w innym przypadku odwiercono
95 m jednym marszem w gl?bokosci 1280 m.

Jesli chodzi o gt?bokoSc, to rekord osiagni?ty ostatnio

w ZSRR wynosi 4070 m. Radzieckie publikacje podaja* ze
otwory do gl?bokoSci 2000 m moga bye odwiercone w prze-

ciagu 1—2 miesi?cy, ale w strefie gl?bokoSci od 2000—3300m
wiercenie wymaga 5—8 mies. Jezeli zas w tej gl?bokosci

pracuje si? Swidrami 9—11" to pompy musza miec moc
2000—3000 KM.

Ogolnie rzecz biorac wydaje si?, Ze najwi?kszy wysilek
w technice wiertniczej ZSRR byl skierowany na podwyz-
szenie wydajnosci wiertnic (wskaznik post?pu wiercenia)

przez stosowanie turbowiertow* Jednakowoz nie rozwiazalo
to problemu. ‘TrudnoSci podstawowe na odcinku techniki

wiertniczej wynikaja ze zbytniego zaufania do turbowiertow
i z braku Swidrow dotrej jakoSci* DoSwiadczenia przemyslu
amerykanskiego z turbowiertami radzieckimi przy uzyciu
swidrow amerykanskich wyrainie ilustruja t? spraw?. Row-
niez wytrzymaloSd ogolna turbowiertow jest zrodlem zna-
cznych klopotow zalog wiertniezyeh* Przeci?tny czas pracy
turbowiertow w otworze wynosi w ZSRR 26—30 godzin.

Najwazniejsze jednak ograniczenia mozliwosci stosowania
turbowiertow wynikaja Z jego malej skutecznoSci w wi?k-
szyeh gl?bokoSciach przy uzyciu swidrow obecnej jakoSci*

Jak juz wspomniano, rosyjska literatura cz?sto podkresla
bardzo dlugie czasy wiercenia ponizej 2000 m* Dla popra-
wienia tej sytuacji dazy si? do wprowadzenia otworow o ma-
lej Srednicy. Ale i tutaj istnieja ograniczenia. Wydaje si?,

ze sprawa lozysk do malych Swidrow jest jeszcze trudniejsza

do rozwiazania, niz przy duzyeh Swidrach.
Rekapitulacja problemow dotyczacych techniki wiercenia

w ZSRR przedstawia si? w r* 1958 nast?pujaco*

1) zmniejszyc wymiar Swidrow na 8" i 9" a nast?pnie na 6",

tak aby w r* 1965 mozna bylo wykonac 70% wiercen
jako maloSrednicowych,

2) rozszerzyc stosowanie elektrowiertow w szczegolnoSci

w gl?bokoSciach ponizej 2000 m oraz w rejonach, gdzie

konieezne jest stosowanie pluczek o duzej wiskozie,

3) kontynuowad wysilki dla poprawienia konstrukcji, wy-
konania, roznorodnoSci oraz zmniejszenia kosztow — no-
wych Swidrow,

4) poprawic jakoS<5 rur pluczkowych i wprowadzic obci^z-

niki nie magnetyezne dla wiercen kierunkowych,
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5) skonstruowad i oddac przemyslowi typy wiertnic dla gl?-

bokich wiercen a przewo^ne jednostki dla prob i badan
w otworach,

6) postawic przemyslowi do dyspozycji akwazel, baryt i che-
miczne dodatki do pluczki potrzebne w roznych okoli-

cznosciach wiertniczych,

7) ograniczyc srednic? otworow i ilosc rur okladzinowych
zapuszczanych do otworow,

8) zapewnic lepsza organizacj? i planowanie w dostawach
sprz?tu oraz wprowadzeniu nowej techniki wiercenia.

Realizacja zagadnieri wydobywczych i eksploatacyjnych
niewiele rozni si?' w ZSRR od stanu rzeczy w USA* Ze
wzgl?du na brak wlasnosci prywatnej sprawa rozmieszcze-
nia otworow nie stanowi w ZSRR problemu* Ogromnie sze-

rokie zastosowanie znalazlo zawadnianie pozakonturowe zloz,

ktore jest traktowane jako sposob podtrzymania cisnienia i jest

wprowadzane wkrotce po rozpocz?ciu eksploatacji danego
zloza, zwlaszcza w rejonie Ural-Wolga. Otwory wydobyw-
cze zaklada si? w odleglosci ok* 360—900 m od siebie, wzgl?-
dnie 1 otwor na 20—60 ha* Otwory zawadniajace zakladane

sa w odleglosci 900 m od siebie oraz ok* 1800 m od skrajnego

szeregu otworow wydobywczych* Na polu romaszkinskim
Zastosowano jako doswiadczenie specjaln^ metod? zawadnia-
nia jako sposob podtrzymania cisnienia* Wtlacza si? mia-
nowicie wod? rownoczesnie u szczytu struktury i poza kon-
tury woda-ropa* Intensywnosc stosowania metody zawad-
niania ilustruje najlepiej ilosc wtlaczanej wody* Otoz ilosc

ta wzrasta od 7000 m3/dob? w r* 1946 do 315000 m3/dob?
w r* 1956* Wynosi to mniej wi?cej 1 m3 na lm3 wydobytej
ropy* W r* 1957 ok* 68% wydobycia uzyskano przez zawad-
nianie a w r* 1960 odnosny wskaznik ma wyniesc 82%* We-
dlug zasad stosowanych w ZSRR natychmiastowe poddanie
kazdego nowego pola dzialaniu zawadniania umozliwia sa-

moczynne wydobywanie ropy* Na przyktad w r 1956 dzi?ki

powyzszemu post?powaniu 64,3%calego wydobycia w ZSRR
pochodzilo z otworow samoczynnych*

fW przeciwstawieniu do zawadniania — magazynowanie
zloz stosowane jest w bardzo malym zakresie* Zaledwie ok*

5% wydobycia w ZSRR odbywa si? przy uzyciu gazu*
Rownoczesnie zas znaczne ilosci gazu na polach ropno-ga-
Zowych uchodz^ w powietrze*

Jesli chodzi o wtorne metody eksploatacji to zajmuj^ one
bardzo niewiele miejsca w publikacjach radzieckich* Podano
jedynie, ze wtorne metody pozwalaja na zneutralizowanie
naturalnego spadku wydobycia* Mniej wi?cej przed rokiem
(tzn* w r* 1958) metody wtorne dawaly ok* 6000 ton ropy na
dob?*

Inne zagadnienia zwi^zane z wydobyciem sa w zasadzie
podobne do takichze zagadnieri USA* Na podkreslenie je-

dynie zasluguje szersze zastosowanie izotopow i ci?zszych
rop przy szczelinowaniu zloz oraz zastosowanie automaty-
zacji*

Widac wi?c, ze w Rosji pomimo duzych trudnosci osia-

gni?to powazne rezultaty* Chociazby bowiem rozbudowanie
nowego rejonu Ural-Wolga przy uzyciu nowoczesnych form
techniki, jest osiagni?ciem na miar? bardzo powazna*
Dalszym momentem interesujacym jest szybkosc przy-

szlego rozwoju zarowno techniki jak i wydobycia w ZSRR*
Mozna przypuszczac, ze sa tarn szanse na lepszy klimat dla

rozwoju gospodarki naftowej z nast?pujacych powodow:
1) przemyslane da^enia do obnizki kosztow wiercenia i wy-

dobywania,

2) poprawa wydajnosci przez automatyzacj?,

3) poprawa zarzadzania przez decentralizacj?,

4) usprawniona wymiana informacji technicznej, pomi?dzy
poszczegolnymi okr?gami naftowymi w kraju i pomi?dzy
Rosja a krajami Zachodu*
Ponadto mozemy z cala pewnoscia stwierdzic, ze rosyjska

technika b?dzie nadal popierana przez rzad a rowniez mo-
zemy przepowiedziec, ze jej udzial w powi?kszaniu rosyj-

skich zasobow ropnych b?dzie wzrastal moze nawet szyb-
ciej niz dotad* Mi?dzy innymi wydajnosc wiertnic b?dzie
wzrastala lacznie z poprawa zaopatrzenia* Niemniej nie
wydaje si? prawdopodobne, aby planowany na rok 1960
wskaznik post?pu wiercenia wyrazil si? rzeczywiscie iloscia

1760 m/miesiac* Natomiast planowane wydobycie ok. 650 tys*

t/dob? w r. 1965 znajduje si? w granicach mozliwosci*
(/ S Salnikow: „Petroleum Technology in the USRR“

.

World Petroleum, kmecien 1959,)

Strescil mgr inz. K* Mischke

Perspektywy poszukiwan zloz ropy i gazu
na obszarze obwodu lwowskiego

Wykonane w ciagu ostatnich lat liczne wiercenia i badania
geofizyczne na obszarze obwodu lwowskiego dostarczyly

duzo materialow, umozliwiajacych wyciagni?cie konkretnych
wnioskow odnosnie perspektyw przy poszukiwaniach zloz

ropy i gazu. Na podstawie tych materialow ustalono bu-
dow? geologiczna obszaru, ktora w zarysie przedstawia si?

nast?pujaco:

W przekroju geologicznym biora tutaj udzial warstwy
trzeciorz?dowe, mezozoiczne oraz paleozoiczne, przy czym
dla polnocnej cz?sci obwodu wi?ksze znaczenie maja utwory
starsze, zas dla poludniowej — mlodsze* Najstarsze na-
potkane tutaj utwory naleza do ordowiku — kambru(?),
wyksztalcone w postaci$bialych, zwi?zlych piaskowcow
kwarcytowych* Sylur, podobny do utworow tego wieku
nad Dniestrem, posiada miazszosc od 650 do 1000 m.
Dewon odznacza si? duza zmiennoscia wyksztalcenia facjal-

nego i miazszosci, zaleznie od polozenia, ogolna jego miaz-
szosc wynosi 1000—1300 m. W Srodkowym i gornym de-
wonie, gdzie dominuja ciemno-szare bitumiczne dolomity,
cz?ste sa slady asfaltow w postaci zylek* Dolny i srodkowy
karbon, o miazszosci ok. 1 100 m, zawiera wapienie, dolomity,

piaskowce oraz lupki* Tutaj wyst?puja poklady w?gla ka-

miennego, b?dace przedmiotem eksploatacji* Na karbonie
niezgodnie zalegaja utwory dolnej jury w postaci dolomitew,
wapieni i piaskowcow, o ogolnej miazszosci 300—350 m,
przykryte utworami niezgodnie zalegajacej gornej kredy
0 miazszosci od 80 do 900 m (zaleznie od miejsca w niecce

Lwowsko-Lubelskiej). Na nich — rowniez niezgodnie —
leza piaskowce, lupki oraz ily tortonu i sarmatu.

Pod wzgl?dem tektonieznym obszar mozna podzielid na
dwie cz?sci: polnocna, wi?ksza cz?sc znajduje si? w obr?bie
poludniowo-zachodniej kraw?dzi platformy rosyjsjdej, zas

poludniowo-zachodnia cz?sc obwodu wkraeza na obszar
polnocnej strefy zapadliska przedkarpackiego (tzw* strefy

zewn?trznej wg nomenklatury geologow radzieckich)* Ta
strefa zapadliska, tworzac rownoczesnie brzeg wielkiej

niecki kredowej Lwowsko-Lubelsko-Gdanskiej, w okresie

miocenskim ulegla duzemu obnizeniu i posiada osady wieku
tortonskiego i sarmackiego o ogolnej mi?zszosci do 2500

—

3000 m* Wewnatrz obnizenia stwierdzono szereg lokalnych
wyniesien, przy czym na niektorych z nich stwierdzono
bogate zloza gazu (Daszawa, Opary, Rudki, Kochanowka),
a ostatnio odkryto slady ropy naftowej (Sadowa Wisznia).
Strefa ta jest poci?ta szeregiem dyslokacji, wi?kszych
1 mniejszych, posiadajacych — jak przypuszcza si? —
wazne znaczenie dla akumulacji zbiornikow w?glowodorow*
Na podstawie materialow wiercen i geofizyki stwierdzono
regionalne zapadanie calego kompleksu utworow w kie-

runku zachodnim i poludniowo-zachodnim*

W cz?sci platformowej obszaru geologowie wyrozniaja
kilka jednostek paleozoicznych o charakterze niecek* Szcze-
golnie wazne znaczenie posiada tutaj fakt, ze pod utworami
kredy i jury wyst?puja silnie zdyslokowane utwory dolnego
paleozoiku* Wiek powstania faldowan zalieza si? — przy-
puszczalnie — do orogenezy kaledonskiej* Stwierdzono
szereg faldow koledonskich w odwiertach w Rawie Ruskiej,

Uhersku i Slobodce Lesnej. Przypuszcza si?, ze istnieje tutaj

strefa starych faldowan obejmujacych od poludnia platform?

rosyjska# ktorej slady stwierdza si? rowniez na obszarze
Moldawii (w odwiertach tej strefy napotkano upady warstw
sylurskich od 20 do 90°). Wyst?powanie grubych komple-
ksow utworow paleozoicznych wieku od syluru do dolnego
karbonu na wschod od wspomnianej strefy intensywnych
faldowan kaledonskich daje podstawy do stworzenia hipo-

tezy, ze poludniowa cz?sc platformy moze tworzyc kale-

donska nieck? (lwowska). Posiada ona odr?bne wyksztal-
cenie w stosunku do hercynskiej niecki na zachod od Gor
Swi?tokrzyskich, wyodr?bnianej przez geologow polskich

(J. Samsonowicz)* Na podstawie wyst?pujacej w kaledon-
skiej niecce lwowskiej fauny geologowie radzieccy dochodza
do wniosku o odr?bnym wyksztalceniu faeji w cz?sci

wschodniej obszaru lwowskiego (nalezy nadmienic tutaj, ze
podobny hipotez? odr?bnosci faeji wschodniej na polnocy
obwodu jeszcze wczesniej wysunal J* Samsonowicz# co dalo
podstaw? do wszcz?cia poszukiwah za w?glem kamiennym
w latach 1938—1939 i odkrycia lwowskiego zag!?bia

w?glowego, znajdujacego si? obecnie w stadium intensywnej
eksploatacji na obszarze Rawa Ruska—Sokal).
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Niemal na calym obszarze obwodu Lwowskiego obser-

wowano wyst?powanie w roznych ilosciach gazow, a czasem
i ropy* W latach po ostatniej wojnie odkryto w poinocnej

strefie zapadliska Podkarpackiego dalsze duze ilosci gazu
w Rudkach i Kochanowce (przedluzeniem ostatniej struk-

tury jest nasze zloze w Lubaczowie). W odwiertach na
obszarach Wielkich Mostow, Milatyna, Belza i in, wyst?po-
waly gazy — co prawda w niewielkiej ilosci (palily si? plo-

mieniem nad wylotem odwiertu), lecz wystarczajacej dla

zach?cenia do prowadzenia dalszych prac poszukiwaw-
czych. W odwiercie kolo Belza stwierdzono nast?pujacy

sklad gazu: metanu 93,76%, etanu — 0,17%, propanu —
0,16%, Rownoczesnie w wielu odwiertach znaleziono

resztki asfaltow, zas w Sadowej Wiszni — rop?. W jed-

nym z odwiertow w Milatynie otrzymano olbrzymi samo-
czynny wyptyw wody zmineralizo&anej w ilosci do 15000

—

20000 m3/dob?, co tlumaczy si? zwiazkiem ze szczeiinami

tektonicznymi i daje jednoczesnie podstaw? do twierdzenia,

ze na znacznych gl?bokosciach istnieja warstwy o duzej

porowatosci i przepuszczalnosci.

Wszystkie te fakty daja realna i wystarczajaca podstaw?
do prowadzenia tutaj intensywnych prac poszukiwaw-
czych — geofizycznych i wiertniczych, Ich skoncentrowanie
znajduje si? w zachodniej cz?sci obwodu na obszarze Sokal

—

Rawa Ruska, na zanurzajacym si? sklonie paleozoicznej

platformy, Wedlug ostatnich opublikowanych wiadomosci
(„Gieologja Niefti i Gaza'", nr 2, 1959) tutaj w ub, roku na
obszarze Kochanowki odkryto rop? z duza zawartoscia

siarki (Gluszko W. W., Sandler /. M. ttK woprosu o pier-

spiektiwach nieftie—gazonosnosti Lwowskoj oblasti, 1958),

Oprac , mgr inz . A* Kislow

Swiatowa Statystyka Naftowa 1957 r,

Swiatowa produkcja ropy naftowej osiagn?la w 1957 r*

6,440 milionow barylek, co oznacza wzrost produkcji o 5,1%
w porownaniu z 1956 r, wedug statystyki ogloszonej przez
„U. S. Bureau of Mines'* (World Petroleum Statistics —
1957, opracowanej przez J, V, Hightower pod kierunkiem
dyr, Donald S, Colby'ego — Branch of Petroleum Eco-
nomist, Division of Petroleum, U, S, B, M,, WPS V-115),

Import ropy naftowej w 1957 r, do Europy zachodniej
wynosil 757 min, barylek, zatem nieznacznie wi?cej niz

w 1956 r, — 2 tej ilosci zatankowano okolo 80,5% dla

Anglii, Francji, Wloch i Holandii,

Eksport ropy naftowej ze Srodkowego Wschodu — wy-
Uczajac odbiory przez Aden i Bahrain — wynosil w 1957 r,

972 min, barylek, zatem nieznacznie powyzej eksportu wy-
kazanego w 1956 r, —W ramach tej globalnej ilosci najwi?-
ksze wahania w porownaniu z poprzednim rokiem wykazuj^
Iran i Irak, a mianowicie w Iranie notowano wzrost eksportu
o 34%, w Iraku zas nast^pil spadek eksportu o 31,8%,
Wenezuela eksportowala 759 min, barylek ropy naftowej,

tj, o 13,6% wi?cej niz w 1956 r,

Odnosnie przerobki ropy, ilosci oddane wiezom destylacyj-

nym do produkcji ocenia si? na 6,295 min. barylek, z ktorych
wydajnosc gros produktow finalnych wynosila 5,182 min.
bar., podczas gdy w poprzednim roku uzyskano 5,097 min.
bar.

Zapotrzebowanie rynku panstw kapitalistycznych dla

gros produktow finalnych wynosilo w 1957 r. 4,753 min.
bar. w porownaniu z 4.654 min. bar. w 1956 r, W poszcze-
golnych grupach regionalnych zanotowano nast?puj^cy
procentowy wzrost zapotrzebowania: Ameryka Polnocna

0,5%, Poludniowa Ameryka 5,5%, Europa Zachodnia 0,6%,
Srodkowy Wschod 11,1%, Azja 21,4%, Afryka 10,6%,
Oceania 6,8%, Zamieszczone ponizej tablice zawieraj^

bardziej szczegolowe dane na temat swiatowej statystyki

naftowej za rok 1957.

Objasnienia

„Paliwo motorowe" — obejmuje benzyn? lotnicza>

inne benzyny pochodzace z przerobki ropy i gazoliny na-
turalnej, oraz mie^zanki spirytusowe lub benzolowe,

#tNafta"— obejmuje wszystkie frakcje nafty dla nap?du
oswietlenia i ogrzewania.
„Fuel oil destylat" obejmuje olej gazowy, olej dieslowy

oraz lekkie oleje do ogrzewania,
„Fuel oil pozostalosc" — obejmuje mieszanki

destylatu i pozostalosci olejowe, w ktorych przewazaja
pozostalosci olejowe.

„01ej smarowy" obejmuje wszystkie frakcje olejow

oraz oleje stosowane do wytwarzania smarow. Ponadto
obejmuje oleje transformatorowe.
„Krajowe zapotrzebowanie" — Ladunki oleju

bunkrowego z przeznaczeniem dla ruchu lotniczego i okr?-

tow kursujacych na szlakach mi?dzynarodowych figuruja

w zapotrzebowaniu krajowym tego kraju, w ktorym zalado-

wania te przeprowadzono, zatem nie uwazano ich za eksport.

Tablica I

Swiatowy obrot i zapotrzebowanie ropy naftowej w r. 1957 w tysiacach barylek

Kraj Produkcja Import

i

Eksport Przerobka
Inne zapo-
trzebowanie

i straty

Zmiana
Zapasow

Ameryka Poln,
Kanada 181.846 111.905 55.674 238.586 329 — 838
Kuba 395 15.111 — 13.949 5 + 1.552

Meksyk 88.266 1.434 4.037 81.659 5.565 — 1.561

U.S.A. 2.616.901 373.255 50.243 2.890.436 33.678 + 15.799

Razem 2.887.408 501.705 109.954 3.224.630 39.577 + 14.952

Przeci?tnie dziennie 7.911 1.375 301 8.835 108 + 42

Ameryka Poludn.
Argentyna 33.953 42.763 — 74.951 200 + 1.565

Boliwia 3.575 — 1.026 2.558 15 — 24
Brazylia 10,106 35.951 — 45.000 50 + 1.007

Chile 4.337 3.074 — 7.716 20 — 325
Kolumbia 46.782 — 26.964 17.671 922 + 1.225

Ekwador 3.191 — 1.206 2*072 20 — 107

Holend, Antille 1
)

x
)
- 272.437 . — 272.616 — — .129

Peru 19.289 — 3.295 15.798 60 + *136

Portorico — 12.899 13.102 — — 203
Trynidad 34.064 17.998 3.405 50.088 100 — 1.531

Urugwaj — 8.127 — 8.108 — + 19

Wenezuela 1.014.457 — 758.799 243.088 9.855 + 2.715

Razem 1.169.754 393.299 794.695 752.768 11.242 + 4.348

Przeci?tnie dziennie 3.205 1.078 2.177 2.062 31 + 13
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Dalszy ci?g tablicy I

Kraj Produkcja Import Eksport Przerobka
Inne zapo-
trzebowanie

i straty

Zmiana
zapasow

Europa Zach*

Austria
Belgia
Dania
Francja
Niemcy zach*

Wiochy i Triest

Holandia
Norwegia
Portugalia

Hiszpania
Szwecja
Anglia

21*955

10*189
28*698
8*593

10*625

614

40*334
211

176*508
59*664
140*394
97*315

808
8*191

23*990
14*405

195*542

7*747

142

14*046
40*227

194
182*334
87*498
150*354
111*017

760
7*760

23*997
14*560

194*210

100

50
150
50
40

6

+ 62
107

4- 17

+ 4*171

. + 714— 1.417— 3*117

+ 48

+ 431— 7— 155

+ 1*9-10

Razem
Przecietnie dziennie

80*674
221

757.362
2.075

7*889
22

826*957
2*266

396
1

+ 2.794

+ 7

Srodk. Wschod
Aden
Bahrain
Egipt
Iran
Irak
Israel

Kuwait
Liban
Strefa Neutr*
Qatar
Arabia Saud*
Turcja

11*691

16*157
263.134
163*498

423
416*045

28.259
50*798

362*121
2.159

32*995
55.375

4
) 8*800

3
) 7*500

7^841

1*867

141*830
150*521

405*230

22*695
50*346 -

287*683 .

31*372
66*871

3
) 21*500
119*800

3
)

11*900
8*001

9*966
7*841

70*307
1*988

170
50
800
600

2
20

41
4
) 150

891
10

+ 1*623

+ 25

+ 1*540

+ 704
+ 477— * 80

+ 829

+ 523

+ 302
+ 3*240

+ 161

Razem
. Przecietnie dziennie

1*309*285
3*587

112*511
308

1*060*172
2*905

349*546
958

2*734
7

2*344

+ 25

Azja

Chiny
Taiwan
Burma

' Indie
Pakistan
Japonia

4
) 5*000

17
2*958
3*241
2*200
2*243

4
)
-
5.478

3
) 32.000

92.695

4
)
- .

4
) 4*800

5*040

38.908

94*513

4
) 200

60

15

+ 455

+ 1*431

+ 410

Razem
Przeci?tnie dziennie

15*659
43

130*173
357

. —
. 143*261

392
275

1.
+ 2*296

7

Afryka

Algier

Wyspy Kanar*
Maroko
Unia Poludn. Afryki

Ekwador franc*

Angola

100

566

1*207

1*059

18*152
259

7*917

82

881
33

18*401

786
7*751

3

5

20
50

+ 15— 249
+ 34
+ 166

+ 306
+ 976

Razem
Przeci?tnie dziennie

2*932
8

26*328
72

996
3

26*938
74

78 + 1*248

3

Oceania

Australia

Borneo bryt*

Indonezja 2
)

Filipiny

Nowa Zelandia

41*821
116*430

6

64*113

24.344
6*508

80*921

64*902

102*292
6*657

1*100

6

— 789

— 1*718— 149

Razem
Przeci^tnie dziennie

158*257
433

94.965
260

80*921
222

173*851
476

1*106
3

— 2*656— 8

Wszystkie Kraje lacznie

Przecietnie dziennie

5.623.969
15.408

2*016*343
5*524

2*054*627
5*629

5*497*951
15.063

55*408
152

32*326
88
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Dalszy ciqg tablicy I

Kraj Produkcja Import Eksport Przerobka
Inne zapo-
trzebowanie

i straty

Zmiana
Zapasow

Z.S.R.R* i Europa Wsch*
Z.S.R.R.
Europa Wsch.

717*600
98*900

4
)
-

3
) 21.100

3
) 33.000

4
)
-

4
) 677*600

4
) 119*100

<i

VO

o
oooo

—

Razem
Przecietnie dziennie

816,500
2*237

21*100
58

33*000
90

796*700
2*183

7*900
22

—

Caly swiat l^cznie

Przecietnie dziennie
6*440*469

17*645
2*037*443

5*582
2*087*627

5*719
6*294*651

17*246
63*308

174
32.326

88 .

Tablica II

Wytworczosd glownych produktow 1
) w 1957 r. w tysi^cach barylek

Kraj Paliwo 2

motor* Nafta
Destylat

Oleju opal*

Pozostalosc
Oleju opal*

Oleje smar* Razem

Poln* Ameryka l^cznie
Kanada
Kuba
Meksyk
U*S*A*

1*618*983
94*097

3
) 2*770
20*654

1*501*462

132*864
12*845

3
) 1*130

8*180
110*709

743*161
62*125

3
) 3*340

8*257
669*439

510*972
46*411

3
) 5*790

43*115
415*656

58*817
2*108

67
919

55*723

' 3*064*797
217*586
13*097
81.125

2*752*989
Poludn* Ameryka l^cznie 138*311 44*235 125.863 417*797 4*566 730.772
Argentyna
Boliwia
Brazylia
Chile

Kolumbia
Ekwador
Holend. Antilie
Peru
Portorico
Trinidad
Urugwaj
Wenezuela

15*599
1*037

18*503
3*310
6*058
643

36*487
6*164
5*029
9*752
2*206

33*523

8*675
284

1*334

220
1*415

218
18*315

3*005
528

2*845
1*261

6*135

11*208
404

4*751

1*418
2*523
357

41*523
4.917
1*168

10*999
834

45*761

33*224
736

17*243
2.055
7*482
809

176*137
2*574
6*115

22.384
- 3.595
145*443

987

70

2*311

69

1*129

69*693
2*461

41.831
7*003

17*548
2*027

274*773
16*729
12.840
45*980
7*896

231*991
Zach* Europa l^cznie 197*292 33.935 187*900 310*695 16*836 746*658
Austria
Belgia
Dania
Francja
Niemcy Zach*
Wlochy i Triest
Holandia
Norwegia
Portugalia
Hiszpania
Szwecja
Anglia

2*142
9*818

51*080
28.841
30*201
22*076

127
1*994
5*099
1*884

44*030

1*039
1.514

2*684
806

4*047
4.378

1*500
961

3
) 2.100
14*906

4*081
9.780

36
36*854
23*902
39*979
24.947

189
1*151

5*354
3*297

38*330

6*999
15.920

12
62*005
18*122
58*511
45*437

59
2*531
11*081

6*418
83.600

462
199

3*977
3*381
1*022
1*995
108

253
158

5*281

14*723
37*231

48
156.600
75.052
133*760
98*833

483
7*176

22*748
13*587

186*147
Srodk. Wschod l^cznie 63*400

5*089
13*902
2*458

24*041
3
) 1*840

1*408

493
1582

12*054
533

33*426 60*842 165*411 115 323*194
Aden
Bahrain '

Egipt
Iran
Irak

Izrael

Kuwait
Liban
Strefa neutr*

Qatar
Arabia Saud.
Turcja

2*100
4*559
2.127

16*896
3
) 1*730

1*082
170
851

3.911

6*504
14*447

4
) 2*400

18*948
3
) 2*290

1*649
1*671

1*851

10*965
117

15*653
29*687
12*930
48*962

3
) 5*280

3*080
7*375
3*381

38*015
1*048

107
8

29.346
62*595
19*915

108*954
11*148
7*219
9*709
7*665

64*945
1*698

Azja l^cznie 37*414 14*664 19*317 57*082 3*308 131*785
Chiny
Taiwan

4
) 1*700

1*254

4
) 500

898

4
) 300

835

4
) 1*400

1*905

4
) 100 4*000

4*892
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Dalszy cu|g tablicy II

Kraj
Paliwo
motor*

Nafta
Destylat

Oleju opal*

Pozostalosc

Oleju opal*
Oleje smar* Razem

Burma
Indie 1 10*727 1 5*602

J

7.817

|

11.600 1 40 1 35*786

Pakistan

Japonia
J

23.733
l

7.664 10*365 42*177
I

3*168 n
1

87*107

Afryka bcznie 5*889 1*365 6*554 9*882 76 23.766

Algier
Wyspy Kanar*

— —
2*773 872 4*427 7*912 76 16*060

Maroko 312 71 161 106 — 650

Unia Poludn* Afryki 2*804 422 1*966 1*864 — 7*056

Oceania l^cznie 50*874 13*656 39*106 57*321 236 161*193

Australia 24*446 1*381 12*789 20*501 236 59*353
' Borneo Bryt.

Indonezja
Filipiny

}
23*594

|
11*773

|
24*843

j}
35.115

!

-
}

95*325

2*834 502 • 1*474
J

1.705 6*515

Wszystkie Kraje 2*112*163 274*145 1*182*743 1*529*160 83*954 5.182.165

Przeci^tnie dziennie 5*787 751 3*240 4.189 230 14.197

1) z ropy naftowej, z procesow mieszania oraz z procesow

przerobczych olejow*

2) Paliwo motorowe obejmuje nastepuj^ce znane ilosci

oleju opalowego (w tys. barylek) krajow: USA — 63*322,

Kanady — 4*707, Wenezueli — 3*926, Wbch — 3*842,

Francji — -3*937, Iranu 1*377, Arabii Saud* — 3*148*

3) Czesciowo szacunkowc*

4) Szacunkowe*

Tablica III

Szacunkowe zapotrzebowanie krajowe gbwnych produktow w 1957 r* (w ilosci tysi^cach barylek)

Kraj
Paliwo
motor*

Nafta
Destylat

oleju opal.

Pozostalosc
oleju' opal.

Oleje smar* Razem

Poln* Ameryka
Alaska i Hawaje 6*890 140 3.100 8*200 140 18*470

Kanada 90*152 14*608 69*587 55*130 3.190 232.667

Kostarika 450 60 400 170 30 1.110

Kuba 5.980 1*160 4*550 14*400 300 26*390

Dominik 790 70 400 1*000 60 2.320

Gwatemala (Republika) 900 140 370 950 45 2.405

Haiti 300 20 200 190 11 721

Honduras Bryt. 50 15 30 — 5 100

Jamajka 662 183 891 2*553 26 4.315

Meksyk 25*845 9*480 10.820 34.200 1*075 81.420

Nikaragua 470 40 430 160 15 1*115

Panama (kanal) 450 30 2*950 4*940 15 8*385

Panama (Republika) 790 190 380 -650 20 2.030

Portoriko 5*080 820 1*300 5*820 70 13.090

Salwador 618 165 157 302 24 1*266

Trynidad 1*431 217 3*150 9*130 45 13.973

U.S.A. .
!

1*392*953 107*701 616*090 548*801 41*215 2.706.760

Razem 1*533*811 135*039 714*805 686*596 46*286 3*116.537

Poludn* Ameryka
45*113 1*194 85.708Argentyna 15*529 8*885 14*987

Boliwia 811 270 379 715 37 2.212

Brazylia * 25*194 4.354 12*201 27*500 1*196 70.445

Gujana Bryt. 150 100 248 704 20 1.222

Chile 3*885 1*210 2*778 6*070 172 14.115

Kolumbia 7*627 1*664 2*488 4*339 242 16.360

Edwador 1*280 .
230 500 1.000 40 3.050

Paragwaj 280 80 101 94 14 569

Peru 5*991 2*241 2*961 3*748 80 15.021

Urugwaj 2*270 1*260 1*750 5*130 90 10.500

Wenezuela 13*411 3.262 9*188 0 24.781 525 !) 51.157

Razem 76*422 23*556 47*581 119.194 3*610 270.369

Europa Zach*
Austria 3*391 131 2*618 6*533 567 13.240

Belgia 10*000 550 12*783 18*000 707 42.040
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Dalszy dag tablicy III

Kraj Paliwo
motor. Nafta

Destylat

Oldju opal.

Pozostalosc
Oleju opal.

Oleje smar. Razem

Dania 6.205 890 7.440 11.570 350 26.455
Finlandia 4.000 600 3.600 4.500 200 12.900
Francja 39.645 749 29.851 57.090 3.515 x

) 130.850
Niemcy Zach. 31.756 385 30.436 42.663 3.591 108.831
Grecja 2.100 800 3.600 5.200 120 11.820
Islandia 550 40 800 1.000 30 2.420
Irlandia 2.800 ' 750 1.300 2.500 120 7.470
Wlochy i Triest 13.600 1.194 15.472 55.270 1.414 2

) 86.950
Holandia 9.877 2.400 14.061 25.177 1.100 52.615

_ Norwegia 3.655 1.100 7.620 9.890 300 22.565
Portugalia 2.004 1.070 2.708 3.910 170 9.862
Hiszpania 6.444 1.590 5.636 14.054 610 28.334
Szwecja 10.907 1.570 23.372 27.100 800 63.749
Szwajcaria 5.831 560 9.989 3.317 375 20.072
Anglia 66.028 10.354 37.621 81.852 5.873 201.728

Razem 218.793 24.733 208.907 369.626 19.842 841.901

Srodk. Wschod
Bahrain •420 176 1.338 3.669 10 5.613
Irak 1.736 1.840 2.075 4.760 120 10.531
Izrael 1.408 1.100 1.649 5.500 100 9.757
Jordania 320 270 320 70 20 1.000
Kuwait 823 175 757 11.880 410 13.675
Liban 1.290 350 870 2.290 90 4.890
Arabia Saud. 1.610 363 2.227 10.985 25 15.120
Syria

Turcja
800 550 2.000 1.000 80 4.430

3.150 2.129 3.690 980 360 10.309

Razem 11.557 6.953 14.926 41.044
H
845 75.325

Azja
Afganistan 118 13 63 4 198
Burma 1.000 400 600 300 100 2.400
Kambodza i Pol. Wietnam 1.900 500 700 600 70 3.770
Cejlon 1.600 900 1.900 5.500 70 9.970
Tajwan 1.500 250 800 1.900 100 4.550
Indie 8.700 13.800 9.000 9.000 1.700 42.200
Japonia 23.395 7.196 18.700 52.950 3.455 105.696
Malaje 2.900 900 5.900 16.800 200 26.700
Pakistan 2.000 1.550 3.400 6.300 250 13.500
Thailand 2.400 670 2.050 1.250 200 6.570

Razem 45.513 26.179 43.113 94.600 6.149 215.554

Afryka
Algier 2.168 541 1.800 1.600 148 6.257
Angola 450 70 430 200 50 1.200
Kongo Belg. 1.910 260 1.100 220 160 3.650
Egipt 2.700 5.500 3.800 13.800 270 26.070
Etiopia 530 30 3

) 100 bez 40 700

Ekwador franc. 520 95 3
) 330

znaczenia
bez 40 985

Ghana 1.200 300 850
znaczenia

300 80 2.730
Kenia 1.081 328 3

) 4.956 bez 59 6.424

Liberia 160 30 50
znaczenia

10 250
Madagaskar ‘490 100 220 20 45 875
Maroko 2.230 350 950 1.230 50 4.810
Nigeria 2.130 650 800 250 100 3.930
Rodezja i Nyasa

Sudan

2.098 291 3
) 950 bez

Znaczenia
156 3.495

770 210 490 970 50 2.490
Tanganika °

550 190 500 550 40 1.830
Tunis 646 271 843 1.295 48 3.103
Uganda 523 156 206 75 26 986
Unia Poludn. Afryki 12.978 4.055 6.116 7.324 787 31.260
Zach. Afryka Franc. 2.050 495 3.800 9.150 100 15.595

Razem 35*184 13.922 28.291 36.984 2.259 116.640
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Dalszy ciag tablicy III

Kraj
Paliwo
motor.

Nafta
Destylat

oleju opal.

Pozostaiosd

oleju opal*
Oleje smar. Razem

Oceania
Australia 29*798 3*392 11.210 17*544 1.400 4) 63*344

Indonezja 5*626 7.478 4*823 6*461 293 24.681

Nowa Kaledonia 140 30 3
) 240 bez 15 425

Nowa Zelandia d 7*450 250 2*290

znaczenia
- 2*480 300 12.770

Filipiny 6.232 1.573 3*597 3.477 270 15.149

Razem 49*246 12.723 22*160 29*962 2*278 116*369

Wszystkie kraje lacznie 1.970*532 243.105 1*079.783 1.378.006 81.269 4*752*695

Przeci?tnie dziennie 5.399 666 2*958 3.775 ~ 223 13.021

1) Bez paliwa lotniczego, ktorego zapotrzebowanie wy-

nosilo w (tysiacach barylek) w Kanadzie 4.393, w USA
72*961, w Wenezueli 74, we Francji 810 (tylko dla cywil-

nego lotnictwa). Dla innych krajow iloSci nie usta-

lono.

we Wloszech 990*000 bar. — Dla innych krajow ilosci nie

ustalono*

3) Kraj zawiera nieokreslone ilosci pozostalosci oleju

opalowego*

4) Bez paliwa lotniczego, ktorego zapotrzebowanie wy-
nosilo w Australii 821.000 bar. Dla innych krajow ilo§ci

2) Bez paliwa lotniczego ktorego zapotrzebowanie podano nie ustalono*

Tablica IV

Dostawy oleju bunkrowego dla okr^tdw obstuguj^cych handel mi^dzynarodowy w 1957 r.

(w tysiacach barylek dziennie)

Styczeh — Czerwiec Lipiec — Grudzien

Rejony Destylat

oleju bunk.
Pozostalosc

oleju bunk.
Razem

Destylat

oleju bunk*
Pozostalo£6

oleju bunk*
Razem

U.S.A. (Kontynentalny) 38*0 217*5 255*5 33*5 214*1 247*6

Kanada 2*6 19*7 22*3 3.2 16.1 19*3

Centralna i Poludn* Ameryka 19*5 72*2 91.7 15.9 63.3 79.2

Indie Zachodnie 33*9 99.7 133.6 30*2 87.2 117.4

Afryka Zachodnia Czesciowo
(szacowana)

Aiiglia i Irlandia

36*2 69*4 105*6 31*8 55.8 87.6

14*4 46*7 61.1 19.9 66*2 86.1

Europa Polnocna lacznie

Z Francja oraz z portami
atlantyckimi 29.1 57.7 86*8 36.1 74*2 110*3

Aforze Srodziemne lacznie

Z Hiszpania i Portugalia 28*6 80.4 109*0 24*7 54*1 78*8

Srodkowy Wschod lacznie

Z Egiptem, M* Czerwonym
i Gulfem Perskim 22.6 95*6 118*2 32*0 127*3 159*3

Poludn* i Wschodnia Afryka 7.0 30*0 37*0 3*4' 14*3 17.7

Indie, Burma i Cejlon 3.0 20.3 23*3 2*1 17*4 19*5

Wsch. i Poludn. Azja lacznie

Z Indonezja i Japonia 19.0 76.5 95*5 17*4 71*0 88*4

Australia 5.2 17.6 22*8 6.1 15*8 21.9

(Tlumaczyl L* Z* z czasopisma uThe Institute of Petroleum Rewiew", Maj, 1959, Nr 149, VoL 13.)

Rozwdj wydobycia gazu ziemnego w Europie
Zachodniej

W r* 1900 prawie 95% swiatowego zapotrzebowania

energii pokrywal wegiel* Natomiast w r. 1955 udzial ropy

i gazu w pokryciu zapotrzebowania energii zrownal sie

z udzialem wegla, przy czym udzial gazu wzrosl z 1%
do 12%.
W chwili obecnej w Europie Zachodniej 85% calej wy-

tworczosci gazu przypada na gaz fabryczny i koksowy
a tylko 15% na gaz ziemny. Jednakze wydobycie gazu

ziemnego wzroslo tu o 1,3 mid Nm3 w r. 1950 do 6,9 mid
Nm3 w r* 1957*

Ponizej przedstawione dane dotyczace wydobycia gazu

ziemnego w Austrii, Jugoslawii, Italii, Francji, Anglii,

Holandii i NRF.

Austria

Szczegolowe poszukiwania i badania trzech obiecujacych

stref Austrii — strefy molassy, niecki wiedenskiej i niecki

gazu — rozpoczefy si§ wlasciwie dopiero w r* 1955. Wszyst-

kie odkryte dotychczas zloza leza w niecce wiedehskiej,

ktora zajmuje obszar 12500 km2
. W niecce tej zalegaja tnio-

censkie i pliocenskie warstwy osadowe o miazszosci do
5000 m, o malym kacie upadu, jednak silnie zdyslokowane,

pokryte warstwami czwartorzedu*

Ropne i gazowe zloza polozone sa w waskim pasie o wy-
miarach 75 km dlugosci i 20 km szerokosci w wyklinowuja-

cych si$ kollektorach i antyklinalnych pulapkach, rozbitych

uskokami na bloki* Istnieja tu tak czesto gazowe jak i ropne

zloza, jednakze dla przemysiu austriackiego najwieksze zna-

czenie ma wydobycie gazu z czap gazowych nad zlozami

ropnymi, osiagajace 50% calego wydobycia. W r. 1956 pod-

czas gdy ze zloz gazowych wydobyto 354 mid Nm3
, z czap

gazowych wydobyto 391,2 min Nm3
* Przemyslowe zapasy

gazu ziemnego w Austrii okreslono na 18,8 min Nm3
* Procz

tego przy eksploatacji ropy uzyskac mozna jeszcze 11,2

mid Nm3 gazu towarzyszacego ropie*

Najwieksze znaczenie ma zloze gazowe Zwerndorf (40 km
na pin. wschod od Wiednia)* Zasoby tego zloza okresla si^ na

14,7 mid Nm3
. Drugim co do wielkosci zlozem jest zloze
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Matzen z zasobami 2,6 mid Nm3 gazu. Sklad gazu:
metanu 95—99%, kwasu weglowego 0,4—0,6%, azotu
0,2 0,6%
Gaz ziemny w Austrii zuzywany jest w duzej czesci na

cele opalowe i pokrywa on juz ok* 15% energii, zuzywanej
w Austrii*

Jugoslavia

Zasoby gazu ziemnego w Jugoslawii okreslono na
2 mid Nm3

, a zloza gazowe w antyklinach i pulapkach stra-

tygraficznych zalegaja potudniow^ cz^sc niecki Pannon-
skiej* Obecnie istnieje w Jugoslawii anstepuj^ce zloza ga-
zowe:
Slowenia: antyklinalne zloze Dolina w piaskowcach

pliocenskich, w gl?b* 1180—1280 m, antyklinalne zloze
Petesowce w dolnym pliocenie, w gieb. 1400—1500 m
i typ puiapki stratygraficznej zloze Filowci w piaskowcach
dolnego pliocenu, w gl?b* 1750—1970 m*
Chorwacja: antyklina Gojlo w ropo- i gazonosnych

piaskach pliocenu, w gleb* 250—500 m, zloze Dugo Selo
w piaskach ropo- i gazonosnych dolnego pliocenu, w gl?b.
600—900 m, antyklinalne zloze Janja-Lipa w piaskach plio-

cenu, w gl?b* 330—840 m, zloze antyklinalne Nowagra-
diska w piaskach dolnego pliocenu, w gl§b* 430 m oraz od-
kryte w r* 1956 zloze Mramor Brado.
Serbia: zloze Velika Greda, zawarte w antyklinie i stra-

tygraficznej pulapce w piaskowcach tortonu i dolnego sar-

matu, w gleb* 925—990 m oraz odkryte w r* 1956 zloze Bessj.

Calkowita produkcja gazowa Jugoslawii wynosila w 1954 r.

90 min Nm3
i spadla w 1956 r. do 68,6 min Nm3

* Z ilosci

tej 36,8 min Nm3 zuzyto na wytworczosc sadzy, na wytworze-
nie energii elektryczne j i na plynny gaz, reszte spalono dla wy-
dobycia ropy* Jednakze wobec tego, ze niecka Pannonska
jest jeszcze w duzej czesci niezbadana, perspektywy wzrostu
produkcji gazowej sa duze* Obecnie rozpoczeto poszukiwa-
nia na wybrzezu Adriatyku*

Italia

W chwili obecnej Italia zajmuje pierwsze miejsce w Euro-
pie Zachodniej jako producent gazu ziemnego w ilosci

• 5 mid Nm3 wr* 1957 (72% ogolnej produkcji Europy Zach.)*
Zasoby gazu ziemnego w Italii obliczane S3 na

(

ok*
85 mid Nm3

, przy czym prowadzi sie dalsze poszukiwania
w basenie rzeki Padu* Wydobyto tu juz prawie 22 mid Nm3

Z gleb. 850—3000 m z porowatych piaskow i piaskowcow
pliocenu i gornego miocenu* Miqzszosc kollektorow gazo-
wych waha sie od 10—100 m, srednia przepuszczalnosc
60—140 md* Gaz zawiera okolo 98% metanu i niewiele
azotu.

Na uwage zasluguje odkryte ostatnio kondensatowe zloze
Balsomagiore w warstwach osadowych dolnego pliocenu
i gornego oligocenu.

Perspektywy zwiekszenia produkcji gazu ziemnego sa
bardzo duze, gdyz znaczna czesc basenu rzeki Padu jest

jeszcze niezbadana, a wiadomo juz, ze istnieja zloza gazowe
na adriatyckim zanurzeniu Apenin od doliny Padu do Po-
ludniowych Abruzzow (gdzie wydobycie w r* 1955 wyno-
silo juz 31 mid Nm3

), a wiele innych okregow Italii (Sycylia)
nie jest jeszcze zupelnie zbadanych*
Wydobywany w Italii gaz ziemny moze ograniczyc roczny

wwoz wegla kamiennego o ok* 1,4 mid ton, co stanowi pra-
wie 15% importowanej ilosci* Podczas gdy w r* 1938 wy-
twarzano energie z wegla w 49,4%, z ropy w 10,7% a z gazu
w 0,1% (reszt? pokrywala hydroenergia i energia geoter-
miczna), to w r* 1955 wytworzono energi? z w^gla 24,8%,
Z ropy 27,7% a z gazu 8,9 %*

Rozwoj amerykafiskiego przemyslu naftowego
w latach 1859—1959

Od momentu, gdy w 1859 r. pulk. Drake nawiercil po raz
pierwszy rope w Titusville, wydobycie ropy naftowej
objeio prawie caly obszar Stanow Zjednoczonych i dzis
eksploatuje si? rope Z 32 stanow, zas z pozostalych stanow,
szesc, a mianowicie: Oregon, Idaho, Jowa, Georgiia, Po-
ludniowa i Polnocna Karolina wykazuje perspektywy ropo-
nosnosci*

Bezposrednio po odwierceniu ropy przez Drake^a na-
st^pily erupcje ropy naftowej w stanach Virginia, Ohio,
Kentucky i Kanzas* W 1862 r. wydobycie ropy naftowej
rozciagalo sie juz na Colorado* W 1865 r. odkryto pierwsze
zloza ropy kolo San Francisko, zas w dwa lata pozniej
w Wyoming* Juz w 1900 r* eksploatowano rope w 15 stanach*

Tak wowczas, jak i dzisiaj punkt ciezkosci przemyslu nafto-
wego lezai zdecydowanie na wschodzie i w regionie Apala-
chow, zwanym „prowincj^ naftow^M. Jednakze w styczniu
1901 r* nastapil najwiekszy w notowanych w historii prze-
myslu naftowego wybuch ropy naftowej w Spindletop,
kolo Beaumont; dobowa wydajnosc dochodzila do 100000
barylek. Fakt ten zasadniczo zmienil historie przemyslu
naftowego nie tylko Stanow ale i calego swiata* Bylo to
najwyzsze, dotychczas notowane wydobycie indywidualne
Z odwiertu* Nawet w Rosji, ktorej owczesna produkcja ropy
byla wieksza niz produkcja Stanow Zjednoczonych, naj-
wyzsza indywidualnli dobowa produkcja nie przekraczala
10000 baiylek* Gd tego momentu stalo sie wybrzeze Zatoki
Meksykanskiej magnesem dla przedsiebiorcow naftowych*
Wschodnie stany usuwaly sie w cien wobec stanow za-
chodnich*
W okresie miedzy rokiem 1900 a 1925 szesc stanow stanelo

na czele eksploatacji ropy* Byly to stany: Montana, Utah,
Nowy Mexyk, Arkanzas, Tonnessee i Luiziana* Od 1906 r*

prowadzila w tym wyscigu Kalifornia dzieki odkryciom
w Los Angeles, lecz pozniej zostala zdystansowana przez
stan Oklahoma, ktory standi na czele do roku 1928, po czym
pierwsze miejsce zaj^l Texas, ktory sw^ pozycje leadera
utrzymal do dnia dzisiejszego, produkujqc wiecej niz
polowe wydobycia ropy w Stanach.

Pierwsze 20-lecie obecnego wieku bylo zlotym okresem
w historii odkryc naftowych* Takie zloza jak Cat Greek
w Montanie, Hagback w Nowym Meksyku, El Dorado
w Arkanzas, Panhandle w Texasie i wielki basen permski
w Teksasie Zachodnim, daly w ci^gu dwudziestolecia tak^
produkcje, ktorej dotychczas nic dorownac nie moglo,
zas szczytem bylo odkrycie > najwiekszego na swiecie zloza
w Texasie wschodnim, o zasobach obliczonych na 5 bilionow
barylek, ktore przeszlo do historii jako najwieksze odkrycie
ropy w Stanach* Rekord ten zostal pobity jesli idzie o roz-
miary powierzchni zloza, lecz nie co do zasobow*
Typowy dla wielkich odkryc lat dwudziestych naszego

stulecia byl najwiekszy indywidualny odwiert w historii

Stanow Zjednoczonych. Byl to plytki odwiert Ohio Oil Co*,
30-A Yates w Pecos, Texas, o produkcji 202224 barylki
dziennie*

W latach 1925—1950 odkryto rope w dalszych pieciu
Stanach, a mianowicie: Nebraska, Wirginia, Mississippi,
Alabama i Floryda, jednakze tylko Mississippi i Nebraska
osi^gnely wieksza produkcje* Od 1950 r. szelc nowych Sta-
now nawiercilo rope* S3 to: Dakota, Newada, Arizona,
Washington i Alaska, gdzie wprawdzie zanotowano nie-
wielk^ produkcje juz w 1902 r*, jednakze zloze o duzym
znaczeniu przemyslowym odkryto dopiero w 1957 r.

Wedle opinii fachowcow nie jest wykluczone, ze Alaska,
ktora od niedawna jest nowym Stanem USA okaze sie

jednq z najbardziej roponosnych prowincji tego kraju*

W ostatnim dziesiecioleciu otworzyly sie nowe perspek-
tywy* Dna morz okalaj^cych kontynent amerykanski mog3
stac sie now^ t ,

prowincji naftowq". Liczne roponosne pias-

kowce odkryto przy wybrzezu Luiziany i Texasu. Przy-
puszcza sie, ze wybrzeza stanow Mississippi, Alabany,
Florydy, Georgii i obydwoch Karolin obfituj^ w rope*
Niezaleznie od poszukiwan zloz podmorskich wierci sie

pod wodq Wielkich Jezior, gdzie spodziewane S3 duze zloza
ropy naftowej i gazu*

Daty odkryc ropy naftowej w USA i Kanadzie
Alabama 1944 New York 1865
Arizona 1954 N. Carolina —
Arkanzas 1921 North Dakota 1951
Kalifornia 1861 Ohio 1860
Colorado 1862 Oklahoma 1891
Connecticut — Oregon —
Delaware — Penna 1859
Florida 1943 Rhode Islan

Georgia — Poludn* Karolina —
Idaho — Poludn* Dakota 1955
Illinois 1882 Tennessee 1860
Indiana 1886 Texas 1889
Jowa — Utah 1907
Kansas 1889 Vermont —
Kentucky 1860 Virginia 1942
Louisiana 1902 Washington 1957
Maine — Zach* Virginia 1860
Maryland — Wisconsin —

Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/18 : CIA-RDP80T00246A053000350001-4



Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/18 : CIA-RDP80T00246A053000350001-4

Nr 10 NAFTA 289

Massachussets
Michigan
Minnesota
Mississippi

Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hamp*
New Jerswy
New Mexico

— Wyoming 1867

1875— Kanada:
1939 Alberta 1913

1889 Br. Columbia 1951

1916 Manitoba 1951

1939 New Brunswick 1909

1954 Ontario 1858— Quebec 1889— Saskatchewan 1939

1911 NW* Terr* 1920

(opracowane przez Z* Sochanikowq na podstawie artykulu

w Petroleum Panorama, wydanej przez The Oil and Gas

Journal Nr 5, styczen 1959, celem uczczenia 100-lecia

przemyslu naftowego
)'

Biologiczne oczyszczanie sciekow rafineryjnych

W ostatnich kilku latach niektore rafinerie nafty w USA
zastosowaly oczyszczanie sciekow metody biologiczne przy

uzyciu czynnego osadu*

Istnieje obecnie 5 roznych sposobow stosowania tej me-
tody na skal? techniczne. Wybor odpowiedniego sposobu

zalezy od czynnikow technicznych, zwlaszcza rodzaju i st?-

zenia szkodliwych substancji w sciekach, oraz ekonomi-

cznych, dyktowanych lokalnymi warunkami*
Metoda pierwotna* Scieki przechodze przez osadnik

wst?pny, gdzie poddaje si? je ewentualnie wst?pnemu napo-

wietrzeniu, po czym pozbawione wi?kszosci zawiesin doply-

waje do zbiornika napowietrzajacego* Pomi?dzy osadnikiem

a zbiornikiem odbywa si? zmieszanie sciekow z czynnym
osadem zawracanym z osadnika w ilosci zazwyczaj 25%.
W zbiorniku napowietrzajecym scieki przebywaje ok. 6 go-

dzin i w tym czasie nast?puje ich biologiczne oczyszczenie

droga asymilacji skladnikow organicznych przez drobno-

ustroje, glownie bakterie. Po tym okresie scieki przechodza

do osadnika koricowego, w ktorym czynny osad oddziela si?

od klarownej cieczy odprowadzanej do naturalnego odbior-

nika. Cz?sc czynnego osadu zawraca si?, reszt? zag?szcza

si? i usuwa.
Metoda dwustopniowa polega na zastosowaniu dwu

ukladow napowietrzaj^co-osadowych, przez ktore scieki

przeplywaja kolejno. Osad czynny zawraca si? tylko w obr?-

bie danego ukladu, zas nadmiar usuwa tylko z osadnika

pierwszego stopnia, natomiast nadmiar z osadnika drugiego

stopnia wraca do stopnia pierwszego* Zalete w porownaniu
do metody pierwotnej jest mniejsza obj?tosc nadmiaru czyn-

nego osadu przeznaczonego do usuni?cia, mozliwosc zasto-

sowania mniejszych urzedzen napowietrzajecych oraz wi?k-

sza elastycznosc w pracy*

Metoda z napowietrzaniem stopniowym ma na celu

przede wszystkim zmniejszenie obj?tosci zbiornika napowie-

trzajecego i polega na wprowadzaniu sciekow w kilku

miejscach do zbiornika przeptywowego, w ktorym znajduje

si? czynny osad* Zalete — obok zmniejszenia obj?tosci

zbiornika— jest bardzo rownomierny stosunek zawracanego

osadu czynnego i latwosc regulacji w zaleznosci od obtie-

zenia* Wymaga jednak wysokosprawnych urzedzen napo-

wietrzajecych, przy czym celowe jest stosowanie wst?pnego
napowietrzania*
Metoda z napowietrzaniem ograniczonym nadaje

si? do oczyszczania bardzo duzych ilosci sciekow w przy-

padku, gdy stopien oczyszczenia nie musi bye zbyt wysoki*

Zasadniczo podobna jest do metody pierwotnej, z tym
jednak, ze czas przebywania sciekow w zbiorniku jest ogra-

niezony do 2 godzin, a ilosc zawracanego osadu czynnego
wynosi tylko 10% * Wymaga bardzo dokladnej regulacji wieku
osadu czynnego, aby w obiegu byl zawsze osad w okresie

swej maksymalnej sprawnosci.

Metoda z napowietrzaniem aktywowanym stanowi

odmian? metody dwustopniowej z t^ jednak roznic^, ze

uklady napowietrzajqco-osadowe s^ pol^czone rownolegle

a nie szeregowo* Zawracanie czynnego osadu odbywa si?

wewn^trz kazdego ukladu, przy czym nadmiar osadu

Z ukladu pierwszego odprowadza si? do ukladu drugiego,

zas nadmiar z ukladu drugiego usuwa si?* Daje nieco gorszy

efekt oczyszczenia niz metoda pierwotna, ale umozliwia

oszczednosci na spr?zaniu powietrza, Odznacza si? dobra
stabilnoscia*

Nowoscia techniczna w tej dziedzinie jest metoda tfAero-
accelerator'* stanowiaca kombinacj? urzadzenia napowie-

trzajacego z osadnikiem* Swieze scieki po 1-godzinnym
odstaniu wprowadza si? od doiu do centrycznie umieszczo-

nej komory, do ktorej doprowadza si? rowniez od doiu

powietrze. Pracujacy w komorze wirnik powoduje szybkie

i dokladne wymieszanie sciekow, czynnego osadu i powietrza*

Mieszanina ta podchodzi ku gorze i przelewa si? do okala-

jacej przestrzeni pierscieniowej, ktora stanowi osadnik.

Z tego osadnika zawraca si? cz?sc czynnego osadu do kq-

mory napowietrzajacej. Urzadzenie tego typu pracuje

w rafinerii Sarnia Imperial Oil Co* Surowe scieki w tej rafi-

nerii zawieraja 560 g/m3 fenolu i 20 g/m3 siarezkow, zas ich

biologiczne zapotrzebowanie tlenu wynosi 1815 g/m3
. Po

oczyszczeniu zawartosc fenolu spada do 0,22 g/m3
, biolo-

giezne zapotrzebowanie tlenu do 110 g/m3
, a siarezki zostaja

calkowicie usuni?te.

Wspolnym problemem przy wszystkich metodach jest

zag?szczanie i usuwanie nadmiaru czynnego osadu, chociaz

przy niektorych metodach zag?szczanie jest ulatwione ze

wzgl?du na nizsza zawartosc wody w osadzie, lub ze wzgl?du
na struktur? tego osadu* Rowniez osad ze wst?pnego osa-

dnika o wysokim stopniu rozeienezenia wymaga zag?szcze-

nia przed jego usuni?ciem. Nowoscia w tej dziedzinie jest

zastosowanie wirowek, przy pomocy ktorych w jednej

Z oczyszczalni sciekow gospodarezyeh uzyskano zwi?kszenie

zawartosci cz?sci stalych w osadzie z 0,8 do 5,0%, co odpo-
wiada zmniejszeniu obj?tosci o 85%.

Zagadnienia doboru i aklimatyzacji bakterii i innych
drobnoustrojow tworzacych czynny osad, dodatku do scie-

kow pozywki, optymalnej temperatury i wartosci pH srodo-

wiska itp*, jako zalezne od skladu sciekow wzgl?dnie uzytych
hodowli bakterii, nie wiaza si? z systemem urzadzenia oezy-

szczajacego.
(Sherwood P * W.: uAufbereitung von Raffinerie-Abwassern

mit Aktivschlamm*
4

, Erdol u* Kohle Nr 12, 1958 — opr *

/* Czaplicka)

Kroniko
Zarzadzenia dla jednostek przemyslu naftowego

Zarzadzeniem Nr 184 Ministra Gornictwa i Energe-
tyki z dnia 17 wrzesnia 1959 ustalono stan zatrudnienia

w jednostkach przemyslowych podleglych Ministerstwu
Gornictwa i Energetyki.
Zarzadzeniem tym obj?to zakiady podlgle Zjednocze-

niu Przemyslu Naftowego. Zakiady Eksploatacji Gor-
lice i Krosno oraz Zarzad PP Kopalnictwo Naftowe nie

moga przyjmowac do konca 1959 r. zadnych pracow-
nikow.
Ponadto ustalono nast?pujace limity osobowe do

konca 1959 r.: dla Zakladu Eksploatacji Ustrzyki na
677 osob, dla Z^akladu Eksploatacji Sanok na 1433 osoby,

dla Zakladu Eksploatacji Jaslo na 738 osob i Zakladow
Naprawczych Maszyn Wiextniczych na 514 osob.

Zakaz przyjmowaftia nie dotyezy absolwentow szkol

wyzszyeh i srednich przyjmowanych na wstepny staz

pracy.

Fundusz dyspozycyjny

Zarzadzeniem Nr 182 Ministra Gornictwa i Energe-
tyki z dnia 14 wrzenia 1959 ustalono zasady tworzenia
funduszu dyspozycyjnego oraz rozporzqdzenia tym fun-
duszem.
Wszystkie jednostki przemyslowe zostaly podzielone

na osiem kategorii, dla ktorych przewidziano fundusze
dyspozycyjne od 50 000 zl do 2000 zl roeznie. Fundusz
dyspozycyjny przeznacza si$ na wydatki zwi^zane
z akcj^ spoleczn^, na popularyzacj? waznych zagadnien
(np. organizowanie kursow) przyjmowanie go:§ci itp.

Jubileusz 15-lecia Instytutu Naftowego

W ramach zwolanej na dzien 30 listopada 1959 r.

II Konferencji Naukowej instytutow Polski, Czecho-
slowacji i W?gier — odb?d^ si? w Instytucie Naftowym
w Krakowie uroczystosci jubileuszowe w zwi^zku
z 15-leciem istnienia polskiego Instytutu Naftowego.
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Z okazji tego jubileuszu zostanie zorganizowana w In-
stytucie wystawa, poswi^cona jego osi^gni^ciom w ci^-
gu 15 lat pracy.

II Konferencja Naukowa
W dniach 30. XL—5. XII. 1959 r. odbQdzie si$ wlnsty-

tucie Naftowym w Krakowie II Konferencja Naukowa
poswi^cona zagadnieniom geochemii i mikrobiologii
naftowej oraz chemii w- eksploatacji i wiertnictwie.
Konferencja organizuj^ instytuty naftowe Polski, Cze-
choslowacji i W<?gier, przy czym wezrn^ w niej rowniez
udzial przedstawiciele instytutow pozostalych krajow
demokracji ludowej.
Minister Gornictwa i Energetyki, inz. J. Mitr^ga wy-

razii zgod^ na wzi^cie udzialu w Komitecie Honorowym
Konferencji.
Organizatorzy zglosili na konferencja ponad 30 refe-

ratcw i komunikatow,' ktorych streszczenia ukazq si§
w specjalnym numerze „Naftowego Biuletynu Infor-
macyjnego“. Mozliwe jeszcze zgloszenia (do 30. X.)
dodatkowych rcferatow gosci Konferencji. Obrady b^dc*
prowadzone w 3 sekcjach: geochemii naftowej, chemii
w wiertnictwie naftowym oraz chemii w eksploatacji
ropy i gazU. Wypada tu nadmienic, ze I Konferencja
Naukowa poswi^cona tej tematyce odbyla siQ w Brnie,
w Czechoslowacji.
W ramach Konferencji odb^dzie sis wycieczka do

nowoodkrytych kopaln ropy i gazu w okolicach D^bro-
wy Tarnowskiej i Mielca oraz zwiedzanie zabytkow
Krakowa; przewiduje siQ rowniez wzi^cie udzialu
w uroczystosciach Dnia Gornika w Zabrzu i w Gorli-
cach.
W listopadowym zeszycie „Nafty“ opublikowane b^d^

referaty zgloszone na konferencja przez polski Instytut
Naftowy.

Konferencja Mi^dzynarodowej Federacji Dokumentacji
W dniach 22—26 wrzesnia 1959 r. odbyla si^ w War-

szawie Konferencja Mi^dzynarodowej Federacji Doku-
mentacji (FID), organizowana przez Centralny Instytut
Dokumentacji Naukowo-Technicznej w Warszawie.
W zwi^zku z t$ konferencja bawi^cy w Polsce kiero-

rownik dzialu dokumentacji f-my naftowej Shell Oil Co
w Holandii, C. Van D i j k, odwiedzil w dn. 19. 9. 1959
Dzial Dokumentacji Naukowej Instytutu Naftowego,
zywo interesuj^c si^ jego pracami i osi^gniQciami.

Tankowiec „Karpaty“
25 wrzesnia zawin^l do Gdyni w swoim pierwszym

rejsie eksploatacyjnym najwi^kszy polski tankowiec
„Karpaty“. Zbiornikowiec ten zostat zbudowany przez
jugoslowianska stoczni^ w Puli. Imponujgce, jak na
dotychczasowe nasze warunki, s$ jego wymiary i po-
jemnosc. DIugosc 170 m, szerokosc 22 m, 9,850 KM,
szybkosc eksploatacyjna 15 wqzIow, pojemnosc 13,479
brutto ton rejestrowych, nosnosc 20,479 DWT. Liczba
zalogi 54 osoby. „Karpaty“ s^ statkiem nowoczesnym,
wyposazonym w peine urz^dzenia nawigacyjne, o kom-.
fortowym wyposazeniu wn^trz, z zastosowaniem mate-
rialw plastycznych i w ogole o doskonalych warun-
kach dla zalogi.

„Karpaty“ przywiozly w pierwszym rejsie ponad
18,000 ton benzyny i oleju napedowego.. Statek zostal
cz^sciowo wyladowany w Gdyni (5,000 ton) i Gdahsku
(13,000 ton). Peine wyladowanie zbiornikowca w jednym
porcie nie moze si^ odbyc ze wzgl^du na zbyt gl^bokie
zanurzenie. Przy nabrzezu Central! Produktow Nafto-
wych w Gdyni zanurzenie statku nie moze przekraczac
29 stop, podczas gdy peine zanurzenie tankowca przy
ladunku okolo 18,000 ton wynosi 31 stop. Tankowiec
nie moze wi^c zabierac pelnego ladunku 19,500 ton,
gdyz zaden z polskich portow nie jest przystosowany
do jego jednorazowego oproznienia i mimo pot^znych
pomp o wydajnosci okolo 2,100 ton na godzin^, wyla-

dunek musi si^ odbywac na raty w Gdyni i Gdahsku.
Aby statek mogl wejsc do Szczecina i Gdanska, jego
zanurzenie nie moze przekraczac 26 stop.
Faktem jest, ze wprowadzenie tankowca „Karpaty“

do eksploatacji usprawni import paliw plynnych do
Polski z basenu Morza Czarnego i zaoszcz^dzi naszej
gospodarce powazne sumy w dewizach, wydawanych
rokrocznie na charter obcych tankowcow.
W tej chwili polska flota tankowcowa posiada na linii

porty Morza Czarnego— porty polskie 4 tankowce, a to:
„Kasprowy“, „Ornak“, „Zawrat“ i „Karpaty“, a w ze-
spole portowym Gdansk—Gdynia pracuj^ jeszcze 2 male
zbiornikowce. W roku przyszlym do eksploatacji wej-
dzie pierwszy budowany w polskiej stoczni zbiorniko-
wiec 18-tysi^cznik, a w roku 1961 podobny do zbiorni-
kowca „Karpaty“ jeszcze jeden statek zbudowany
w stoczni jugqslawianskiej.

Centrala Produktow Naftowych przyst^puje do skupu
blaszanek po olejach silnikowych „Extra”, oleju ,,08”

oraz smarach polplynnych „SPL” i „SPZ”
Z dniem 15 wrzesnia br. Centrala Produktow Nafto-

wych rozpoczQla skup pustych blaszanek po olejach sil-

nikowych „Extra“ i „GS“ oraz polplynnych smarach
„SPL“ i „SPZ“. Skup prowadz^ sklady produktow
naftowych Centrali Produktow Naftowych i stacje
benzynowe w calej Polsce.
Za dostarczone do skladow i stacji benzynowych

puste, ale nieuszkodzone blaszanki (bez pogniecen,
dziur, i zabrudzen), jednostki te wyplacaj^ dostaw-
com:

za blaszanki: 1 Itr 2 ltr 5 ltr

zi za sztuke 3,0 6,50 9,50

Centrala Produktow Naftowych spelnia tym samym
postulat zwi^kszenia rotacji tego rodzaju opakowan, co
w znacznym stopniu pozwoli na zaoszcz^dzenie cennej
blachy do wyrobu blaszanek oraz umozliwi zwi^kszenie
dostaw na rynek samochodowy tych gatunkow olejow
i smarow. Nalezy podkreslic, ze chlonnosc rynku na
wymienione oleje i smary nie mogla bye dotychczas
w pelni zaspokojona z powodu wlasnie braku dosta-
teeznej ilosci blaszanek, ktorych produkeja byla limito-
wana dostawami blachy przez krajowe huty.

ERRATA
W artykule mgr Inz. Ryszarda Wolwowicza „Warunki sku-

teeznego dzialania perforatora bezpociskowego“ (,,Nafta“,
Nr 5/59) w pierwszym wzorze od gory na str. 124 po znaku
Vs zamiast omylkowo wydrukowanego znaku + powinien by6
znak r6wno§ci.
W artykule prof, dr Wiodzimierza Kisielowa „Ropy pol-

skie“ (,,Nafta“, Nr 7-8/59) wiersz 21 od dolu na str. 192, lam II,
powinien by6 umieszczony na miejscu wiersza 1-go od g6ry,
przy czym wla§ciwe brzmienie odnosnego zdania jest nastQ-
pujace:

“Z kolei wyzsza zawartos6 zywic (12—14%) posiadaj a ropy
Rajskie, Rzepiennik, Kryg-Zielona, Graby i Humniska“.W artykule mgr inz. Mieczylawa Krygowskiego ,,Rozw6j
poszukiwan z!6z ropy i gazu w okresie 15-leeia Polski Ludo-
wej" (,,Nafta‘‘, Nr 9/59) w tablicy 5 na str. 242 doszlo do nie
objatego kontrola Redakcji i zecerni przestawienia cyfr juz
w trakeie samego procesu druku. Spowodowalo to jednakze
powazne wypaezenie treSci. Prawidlowy uklad tablicy powi-
nien wygl^dac nast^pujaco:

Tablica 5

Stan ilosciowy grup polowych przemyslu

Badania 1946 1947 00o\ 1949 1950 1955 1956 1957 1958 1959

sejsmiczne 1 2 2 3 20 21 21 21
grawimetryezne 1 1 2 2
magnetyezne
elektro-oporno-

1

sciowe
ci?zaru wla§ci-

1 1 1 1 1 1

wego 1 1 1 1 1

geofizyki kopal-
nianej 1 2 2 3 7 7 7 8 9
radiometryezne 1

gazowe 2 2 2
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Rok IX
_

1959 Nr5

Metodyka okreslania ropno-gazowYch i wodnych horyzontow

w otworach poszukiwawczych

Zespol pracownikow Zakladow: Eksploatacji, Wiert-

nictwa, Geofizyki, Geochemii i Geoclezji Instytutu

Naftowego przeprowadzil analize metod stosowanych

przy okreslaniu i badaniu ropno-gazowych i wodnych
horyzontow w otworach poszukiwawczych. Rezultatem
tej analizy sa zalecenia dla przemyslu i wnioski zmie-

rzajace do wprowadzenia skutecznej i ekonomicznej

metodyki wyprobowywania otworow wiertniczych.

Jako poz^dana, zalecana jest nast^pujaca metodyka:

a) podczas wiercenia — ciagla analiza pluczki wiert-

niczej (z automatycznym zapisem) na zawartosc gazu,

ropy i solanki, z rownoczesnym notowaniem zmian gla-

bokosci otworu, oraz ilosci przeplywajacej pluczki,

b) analiza na zawartosc gazu, ropy i solanki urobku
wynoszacego przez pluczka, a pobieranego stosownie

do postQpu wiercenia w malych odst^pach gl^bokosci

(a takze analiza okruchow rdzeni w przypadku ich po-
bierania),

c) badania geochemiczne i fizyczne w laboratoriach

stacjonarnych, okreslajace zmiany bitumicznosci serii

skalnych i zmiany porowatosci i przepuszczalnosci prze-

wiercanych serii, w zakresach zaleznych od rodzaju

otworow
d) pomiary wlasnosci elektrycznych i promieniotwor-

czosci oraz temperatury i wlasnosci mechanicznych
skal lez^cych w profilu otworu wiertniczego, wykony-
wane w takim zestawie metod pomiarowych, jaki jest

wymagany dla okreslenia porowatosci, przepuszczalno-

§ci i nasycenia skal typu wystQpujacego w wierconym
otworze,

e) po wykonanych pomiarach geofizycznych i po
przeprowadzeniu szczegolowej ich interpretacji — po-
bieranie prob probnikiem typu Schlumbergera,

f) wyprobowanie przez perforacjQ (po zarurowaniu
otworu) tylko horyzontow szczegolnie trudnych do
wst^pnego zbadania i horyzontow przeznaczonych do
prob przemyslowych.
Mozliwosci zastosowania tej metodyki w naszym

przemysle naftowym mozna b$dzie ocenic, omawiajac
poszczegolne jej punkty. Analiza pluczki w sposob

ci^gly na zawartosc w^glowodanow jest w pelni mozli-

wa i jest stosowana przy uzyciu aparatury skonstruo-

wanej przez Instytut Naftowy. Aparatura ta nie umoz-
liwia jednak ci^glej analizy chromatograficznej czy

chromatermograficznej pozwalajacej na odroznienie ro-

dzaju waglowodorow pojawiajacych si<? w pluczce. Na-
lezy zatem uzupelnic ja w urzadzenia stosowane
w ZSRR, wzgl^dnie tego rodzaju analizy przeprowa-
dzac okresowo posiadana aparatury.
Analiza zmian zasolenia pluczki musi bye takze prze-

prowadzona okresowo do czasu zastosowania urzadze-
nia o dzialaniu ci^glym.
Wymagane automatyezne zapisy zmian gl^bokosci

otworu i ilosci przeplywajacej pluczki sa mozliwe przy
zastosowaniu produkowanych w Stanach Zjedn. A. P.

urzadzen.
Obserwacje takie nie zautomatyzowane, mozliwe sa

do przeprowadzenia bez specjalnych urzadzen w zwy-
klym laboratorium polowym.
Przeprowadzenie w p. a) i b) obserwacji bezposred-

nich wymaga jednak, jak widac, zorganizowania ma-
lych laboratoriow polowych, obslugiwanych przez sluz-

b$ geologiczna i cz^sciowo (jesli idzie o inne jeszcze

wlasnosci pluczki wietrniczej) przez sluzba wiertnicza-

Zorganizowane laboratoria staejonarne umozliwiaja
badania geochemiczne i fizyczne w dose pelnym zakre-

sie. Uzupelnieh wymaga w nich metodyka okreslania

rodzajow bituminow wystapujacych w skalach.

Pomiary przewidziane, w p. d) sa wykonywane w dose
szerokim zakresie.

Zagadnieniem pilnym jest uzupelnienie aparatury
geofizyki kopalnianej w urzadzenia umozliwiajace pro-

filowanie i mikroprofilowanie boczne, a takze pozadane
jest uzupelnienie umozliwiajacd profilowanie indukeyj-

ne oraz profilowanie metoda neutron-neutron (w obu
odmianach — neutronow termicznych i nadtermicz-
nych).
Uzupelnione w wyzej wspomniany sposob pomiary

geofizyezne pozwola na dokladniejsza juz interpretacji

ich wynikow, niemniej jednak i obecnie stosowany za-

kres pomiarow dostareza posrednich informaeji o moz-
liwosci wystepowania bituminow w przewiercanych
warstwach. Wymagana jest jedynie organizaeja spraw-
nie dzialajacej komorki interpretacyjnej, zdolnej do
wykonywania wiakszej ilosci obliczen. Otrzymane
w krotkim czasie po pomiarze wyniki interpretacji mu-
sza bye zestawione obserwhejami bezposrednimi (p. a)

i orzeczeniami laboratoriow stacjonarnych dla wyzna-
czania miejsc pobrania prob.

Proby przewidziane w p. e) nie byly w ogole u nas
stosowane', ale s^ konieezne. Do czasu sprowadzenia lub

skonstruowania w kraju probnika Schlumbergera moz-
naby sii poslugiwac latwymi do sporz^dzenia probni-

kami pociskowymi stosowanymi w ZSRR.
Skonstruowanie w kraju obu typow probnikow jest

zagadnieniem pilnym ale w okresie wprowadzenia me-
todyki moga one bye zastepowane w wielu wypadkach
istniejacymi probkami zlozowymi, zapinanymi na ru-

rach pluczkowych.
Proby w zarurowanym otworze dotychczas jako je-

dyne u nas.wykonywane, maja za soba dluga tradycji,

ale nie mniej wymagaja jeszcze usprawnienia.

Wysuwane dotychczas zastrzezenia co do kosztownos-

ci i dlugotrwalosci tych prob wykonywanych dla kaz-

dego horyzontu, ktorego zawartosc nie byla znana i mu-
siala bye w ten jedyny sposob sprawdzona, upadaja

przy zastosowaniu proponowanej obecnie metodyki.

Proby przez perforaeji rur staja sii rzeczywi^cie ko-

nieezne i w pelni uzasadnione dla wyprobowania ho-

ryzontow szczegolnie trudnych do wst^pnego zbadania

(w skalach szczelinowatych i w skalach wymagajacych
kwasowania) i dla zbadania horyzontow przeznaczo-

nych do prob przemyslowych. Sposob ich przeprowa-

dzania jest wprawdzie przez przemysl naftowy w pelni

opanowany (uzyeie perforatorow pociskowych, bezpo-

ciskowych lub torpedowania), ale pozadane sa zmiany
organizacyjne i techniczne majace na celu skrocenie

czasu trwania zabiegow, szczegolnie przez organizaeja

sposobu umozliwieriia naplywu medium do otworu
(uszczelniacze na pustym przewodzie lub usuwanie
pluczki z otworu spr^zonym powietrzem) i sposobu

izolacji gornej cz^sci otworu od otwartych dolnych ho-

ryzontow (zapinane korki, w rodzaju opracowywanego
przez IN), zamiast cementowych.

Mgr inz. Zbigniew R. Olewicz

Analizator Chromatograficzny IN-4

Analizator chromatograficzny IN-4 jest aparatem przysto-

sowanym do wykonywania analiz seryjnych w laboratoriach

naukowych oraz przemyslowych. Jest to odpowiednik ana-

lizatora standartowego J. Janaka. Aparat ten stanowi now^

modyfikacj? analizatora model IN-3, opracowanego w latach

ubieglych w Zakladzie Geochemii Instytutu Naftowego

w Krakowie* Zmiany konstrukcyjne dotyeza glownie ukladu

dozujacego oraz azotometrow. Dzi^ki temu uzyskano zwi?-
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10 BIULETYN INSTYTUTU NAFTOWEGO Nr 5

kszenie dokladnosci pomiaru probki gazu badanego, wpro-
wadzanego do analizatora, oraz zwi?kszenie dokladnosci po-
miaru rozdzielanych frakcji gazowych.

Analizator pracuje na zasadzie chromatografii elucyjnej wg
metody J. Janaka, tzn. zastosowano dwutlenek w?gla jako
gaz nosny oraz detekcj? i pomiar ilosciowy rozdzielanych
frakcji gazowych przy pomocy azotometru wypeinionego
st?zonym roztworem wodorotlenku potasu.

Analizator wyposazony jest w dwie kolumny, Z ktorych
jedna wypelniona jest w?glem aktywnym dla rozdzialu ga-
zow trwalych. Druga natomiast kolumna wypelniona jest
nosnikiem krzemionkowym, zwilzanym dwubutyloftalanem.
Dwa azotometry pozwalaj^ na pomiar matych obj?tosci gazu
(maks. 2 ml) z dokladnosci^ 0,005 ml wzgl?dnie obj?tosci
wi?kszych (maks. 10 ml) z dokladnosci^ 0,02 ml.

. Ze wzgl?du na zastosowany system detekcji oraz na kon-
strukcj? aparatury, analizator IN-4 nadaje si? do analizy ga-
zow trwalych, tj. mieszanin zawieraj^cych H2 , N2 , 02, CO,
CH-, gazy szlachetne, NO, N02 oraz gazowych w?glowodo-
row nasyconych i nienasyconych (metan, etan, propan,
n- i i-butan, etylen, acetylen, propylen itp.). Gorn3 granic^
jest temperatura wrzenia substancji, ktora nie moze bye
wyzsza niz temperatura otoczenia, tj. ok. 20 °C. Z drugiej
strony, zakres zastosowania analizatora ograniezony jest
uzyeiem w azotometrze wodorotlenku potasu, z tego wi?c
powodu nie mog^ bye przy jego pomocy oznaezane gazy
o charakterze kwasnym i inne mog^ce reagowac z roztwo-
rem lugu.

W praktyeznym znaezeniu przy pomocy analizatora IN-4
mozna przeprowadzic analiz?: gazu ziemnego, gazu plyn-
nego, gazu wodnego, gazu generatorowego, gazu koksowni-

Analizator chromatograficzny IN-4
l-zaw6r iglicowy, 2-przeplywomierz r6znicowy, 3-manometr rtgeiowy,
4-uktad dozujacy, 5 i 6-kolumny chromatograficzne, 7 i 8-azotometry.

czego, gazu swietlnego, gazow spalinowych, gazow szlachet-
nych, gazow do syntezy itp.

Schemat analizatora IN-4 przedstawia rysunek.

Doc. dr J. J. Glogoczowski, mgr T . Szura, inz. M. Celary

o

Nowe wskazniki geochemiczne

Badania probek wiertniezyeh, prowadzone w Zakladzie
Geochemii IN dla celow geochemii poszukiwawczej roz-
szerzono w ostatnich dwoch latach o oznaezenie poten-
ejalu redukujaco-utleniaj^cego, stopnia dolomitytacji i kwa-
sow humusowych.
Mianem potenejalu redukuj^co-utleniaj^cego

okresla si? sil?, z jak^ atomy albo jony danego ukladu dsfa
do oddawania lub pobierania elektronow. Sila ta jest
w istocie swej sila elektromotoryezna i charakteryzuje zdol-
nosc redukujaco-utleniajaca tego ukladu.
Zachodzace w warunkach naturalnych reakcje utleniania—

redukcji mozna scharakteryzowac wielkoscia potenejalu re-
dukujaco-utleniajacego, podobnie jak reakcje zoboj?tniania
charakteryzuja si? wielkoscia pH. Wiadoma jest rzecza> ze
potenejal redukujaco-utleniajacy probek gleby wplywa na
rozwoj roslin i niektorych bakterii, a przy zbyt niskich
wartosciach potenejalu procesy zyciowe zostaja zupelnie
Zahamowane. Wedlug danych literatury fachowej, wielkosc
potenejalu skal ulega zmianom pod wplywem obecnosci
Zwiazkow organicznych, a wskutek dzialania substancji
bitumicznych ulega obnizeniu.
Duza trudnosc przedstawia sam pomiar potenejalu, ktory

zalezy nie tylko od rodzaju licznych przemian zachodzacych
w danym srodowisku, ale rowniez od jego kwasowosci.
Poza tym — nie do unikni?cia w praktyce — wplyw po-
wietrza powoduje pewne zmiany potenejalu, a calkowicie
uniemozliwia wlasciwy pomiar w srodowisku silnie redu-
kujacym. Wyniki najbardziej zblizone do wartosci rzeezy-
wistych otrzymuje si?, wykonujac pomiar w roztworze
probki w 10% kwasie solnym (stale pH = 0), stosujac
elektrod? platynowa jako pomiarowa, a jako porownawcza—
kalomelowa.

Znajomosc stosunku magnez-wapn w probkach wiertni-
ezyeh umozliwia okreslenie obecnosci miejscowej dolo-
mityzacji w wapieniach. Tym samym przyezynia si? do
latwiejszego zlokalizowania produktywnych zloz we wtor-
nych dolomitach, ktore sa Zwykle porowate i stanowia dobre
Zbiorniki dla ropy i gazu. Poza tym stopien dolomityzacji
skal w?glanowych moze bye wykorzystany dla celow ko-
relacji. Wedlug literatury amerykanskiej z powodzeniem
Zastosowano wska^nik magnez-wapn w poszukiwaniach
zloz ropy w wapieniach Rogers City.

Do szybkiego oznaezania stopnia zdolomityzowania wa-
pieni najlepiej nadaje si? metoda kompleksonowa, przy
pomocy ktorej w krotkim czasie i wystarczajaco dokladnie
mozna okreslic zawartosc wapnia i magnezu. T4 metody
oznaeza si? miareezkowo przy pomocy wersenianu dwu-
sodowego najpierw sum? wapnia i magnezu, a nast?pnie
sam wapri — z roznicy oblieza si? zawartosc magnezu.
Jako wskaznikow uzywa si? mureksydu i czerni eriochro-
mowej. Stopien dolomityzacji oblieza si? z molowego sto-
sunku magnezu do wapnia, przyjmuj^c za 1 stosunek jaki
istnieje w dolomicie.

Kwasy humusowe jako zwi^zki organiezne bardzo
cz?sto wyst?puj^ w skalach osadowych i niekiedy towa-
rzysza bituminom.W zwiqzku z tym ilosciowe ich oznaezenie
jest dodatkowym wskaznikiem rozszerzajacym zakres inter-
pretaeji badan geochemicznych. Wykonuje si? je przez lu-
gowanie probki 5% roztworem wodorotlenku sodowego
i kolorymetryczne oznaezenie st?zenia kwasow humusowych
w otrzymanym roztworze.

Mgr T. Karpinski, inz. Przybylski

Dodatek do nr 10/1959 „Nafty“

Redaguje Komitet Redakcyjny
Adres: Instytut Naftowy, Krakow, ul. Lubicz 25a
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Nr 2. Wilk Z., Magazynowanie i transport gazu ziem-
nego, 1950, s. 11, 3 zl.
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s. 24, 8 zl
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Nr 41. Chachulski J., Obrzutowa J., Suknarowski
S., Szwed W.: Charakterystyka rafineryjnych w6d
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Nr 42. Martynek M.: Badania przydatnosci krajowego
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Nr 44. Du bis W.: Stacja pr6b pomp wglebnych oraz ich
odbifir techniczny, 1956, s. 11, 4,20 zl.

Nr 45. Geschwind O.: Analiza grupowa asfaltfiw, 1956,
s. 7, 3,20 zl.

Nr 46. Tyczyfiski J., Weryfiski J.: Naweglanie stali na-
turalnym gazem ziemnym, 1956, s. 11, 4,20 zl.

Nr 47. Jaszczewski Z.; Badanie opomosci wlasciwej
prfibek rdzeni wiertniczych, 1956, s. 23, 9 zl.

Nr 48. Gumulczyfiski J., Gierlaszyfiska S.: Techno-
logia obrfibki i!6w w zakladzie ilowym; G6 rka H.,
Gumulczyfiski J.: Odzyskiwanie barytu z pluczki
wiertniczej za pomocy hydrocyklonu, 1957, s. 11,

6,70 zl.

Nr 49. Martynek M.: Badanie przebiegu procesu ad-
sorpcji w^glowodorfiw w adsorberze w^glowym,
1957, s. 9, 5 zl.

Nr 50. Pohl J., Kwaciszewska A.: Noiniki piasku do
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nosnych, 1957, s. 7, 5 zl.

Nr 51. Nawrocki J., Machnik W.: Zuiycie energii elek-

trycznej przy pompowaniu odwiertfiw naftowych,
1957, s. 12, 6,50 zl

Nr 52. Mitura F.: Metody i kierunki badafi inoceramfiw,

1957, s. 13, 9 zl.

Nr 53. Jaszczewski Z.tLaboratoryjne wyznaczanie wspfil-

czynnikfiw charakterystycznych dlainterpretacji wy-
kresow profilowania elektr., 1958, s. 11, 13,50 zt

Nr -54. Wolwowicz R.: Mechanizacja zaladunku i wy-
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Powyzsze publikacje mozna nabyfi w Instytucie Naftowym, Dzial Dokumentacji, Krakfiw, ul. Lubicz 25a, p. 113
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Na wyczerpaniu

TEjCHNIK naftowy

Tom I

KOPALNICTWO NAFTOWE
Poradnik dla technikow i inzynierdw

naftowcow
Urzqdzenia stosowane w kopalnictwie naftowym, ich

montaz i obstuga. — Poszukiwania zl6z naftowych

(geologia, geofizyka, geochemia itd.). Wiercenia i eks-

ploatacja z!6z ropnych i gazowych. — Gospodarowanie

rop^ w kopalni. — Mechanika, gospodarka cieplna,

wodna i smarownicza oraz elektrotechnika naftowa.

Stron 831, rys. 668. Oprawa p!6c. Cena 50 z\

Tom II

TECHNOLOGIA ROPY
NAFTOWEJ

Poradnik dla technikow i inzynierdw
' zatrudnionych w przemysle przerob-
czym ropy naftowej oraz w oddziatach
transportu, magazynowania i dystry-

bucji produktow naftowych
Stron 756, rys. 399. Oprawa p!6c. Cena 50 zl

NAFTA

Niezb^dna pomoc dla konstruktorbw i zaopatrzeniow-

c6w wszystkich galQzi przemyshi, a zwlaszcza gdrnic-

twa wfglowego i naftowego, energetyki, hutnictwa,

przemyshi maszynowego, przemyshi chemicznego, ko-

lejnictwa, budownictwa przemyslowego i miesz-

kaniowego.

T. Zdziennickiego

Katalog rur stalowych
Zarys wiadomosci i program

produkcji

Jedyna publikacja zawierajqca pelny aktualny

program produkcji rur walcowanych i spawanych
wytwarzanych w Polsce. Informuje nie tylko o wy-

miarach rur i ich zastosowaniu, lecz rdwniez o meto-

dach ichprodukcji, wlasnoSciachmechanicznych,jakoSci,

zabezpieczeniu przed korozj^, sposobach zamawiania,

technicznychwarunkach dostawy i zasadach dystrybucji

Stron 254, rysunk6w 65, cena 25 zt
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Henryk Mosurski: Dodatki do silnikowych olej6w smarowych
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NAFTA
MIESI^CZNIK PO$ WIUjCON Y NAUCE, TECHN1CE ORAZ

ORG ANIZACJI W PRZEMY$LE NAFTOWYM
WYDAWNICTWO GORNICZO-HUTNICZE, KATOWICE *

RokXV listopad 1959 r. Nr 11

W dniach 30. XL — 5. XII. 1959 r. odbqdzie sig w Instytucie Naftowym w Krakowie

instytutow naftowych

II KONFERENCjA NAUKOWA
Polski, Czechoslowacji i Wqgier z udzialem przedstawicieli innych

panstw demokracji ludowej

' oraz

JUBILEUSZ 15-LECIA INSTYTUTU NAFTOWEGO
Na lamach niniejszego numeru „Nafty" zamieszczone zostaly referaty, ktore opracowano w zwlqzku

z powyzszq Konferencjq oraz jubileuszem Instytutu NaftOwego

Redakcja

Prof. ini. Jozef Wojnar
Dyrektor Instytutu Naftowego

Pietnascie lat dzialalnosci

INSTYTUTU NAFTOWEGO
Dnia 29 listopada 1944 r* owczesny Paristwowy

Urz^d Naftowy dal pelnomocnictwo nast?puj^cej

tresci:

„Ob * Inz* Wojnar Jozef jest upowazniony orga-

nizowac Instytut Naftowy w Krosnie, kieruj^c

si? projektem statutu, przedstawionym General-

nej Dyrekcji dnia 20 bmu
*

Upowaznienie to stanowilo podstaw? prawns
do zatozenia Instytutu Naftowego*

Zal^zkiem Instytutu bylo malerikie laboratorium

ropno-solankowe, pozbawione prawie zupelnie przy-

rz^dow i materialow laboratoryjnych oraz kilka

pokoi w jednopi?trowym budynku, w ktorym
cz?sciowo miescil si? przedwojenny Instytut Prze-

myslu Naftowego*
W tym budynku po odnowieniu i wyremto-

waniu po cz?sciowym pozarze, znalazi pomieszcze-

nie Instytut*

Niezaleznie od tego, nowoutworzon^ Szkol?

Naftowy jako Oddzial Instytutu ulokowano w zde-

wastowanym Domu Robotniczym, w ktorym trzeba

bylo rowniez przeprowadzic remont*

Ogolocony z wszelkich mebli budynek wyposa-

zono w niezb?dny sprz?t biurowy, a do prac wst?p-

nych i organizacyjnych zaangazowano pierwszych

pracownikow Instytutu* Te wst?pne prace orga-

nizacyjne i remontowe odbywaly si? w warunkach
prawdziwie wojennych* Trzeba bowiem pami?tac

o tym, ze od dnia 8 wrzesnia 1944 r* byla uwolniona

od okupacji tylko cz?sc wschodnia przemyslu
naftowego, linia owczesnego frontu przebiegala

mi?dzy Jedliczem a Jaslem; Jasio znajdowalo

si? w r?kach Niemcow, a Krosno bylo ostrzeliwane

przez artyleri? niemieck^*

Oficjalna uroczystosc otwarcia Instytutu odbyla

si? dnia 7 stycznia 1945 r* Miala ona charakter

bardzo podniosly i reprezentacyjny* Otwarcie

Instytutu i Szkoly Naftowej nast^pilo w obec-

nosci Delegata owczesnego Tymczasowego Rz^du
Polskiego w Lublinie, przy udziale przedstawicieli

wladz samorz^dowych, sfer naukowych i nafto-

wych oraz prasy* Oprocz oficjalnych przemowieri,

zostal wygloszony glowny referat o zadaniach

Instytutu oraz o celach prac naukowo-badawczych*
Poza tym program otwarcia obejmowal 5 referatow

Z geologii, z wiertnictwa, eksploatacji, gazownictwa
i przerobki ropy naftowej, przedstawiaj^cych po-

st?p i udoskonalenia w przemysle naftowym w la-

tach 1939—1944 w Polsce i za granic^, ktore

mialy bye baz^ i podstaw^ dzialania Instytutu*

W ten sposob powstal w Odrodzonej Demokra-
tycznej Polsce pierwszy przemyslowy instytut

naukowo-badawezy*
Instytut otrzymal juz wowczas pierwszy, jakkol-

wiek nie zatwierdzony statut, Szkola Naftowa
otrzymala regulamin i programy nauezania* Oprocz
Szkoly Naftowej z dwoma oddzialami dla majstrow

i dla technikow .w sklad Instytutu wchodzito

6 oddzialow naukowo-badawczych; geologiczny.
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wiertniczy, produkcyjny, chemiczny, mechaniczny W czerwcu 1945 r* Instytut wydal pierwszy
oraz naukowej organizacji i bezpieczenstwa pracy* zeszyt miesi?cznika „Nafta“, ktory wychodzi po

Instytut zaj^l si? rowniez spraw^ wydawnictw dzien dzisiejszy; bylo to wowczas pierwsze po
naftowych* Juz w .kwietniu 1945 r* Instytut wojnie czasopismo techniczne w Polsce*
wydal drukiem pierwszy po wojnie broszur? pt* W prowadzonym przez Instytutod pocz^tku

Pracownicy Instytutu Naftowego w Krakowie

Pracownicy Oddziafu Terenowego Instytutu w Krosnie

„Statystyka naftowa za lata 1930—1939 i 1939

—

—1944“, w ktorej podal zdobyte podczas okupacji
wszystkie daty statystyczne przemyslu naftowego
dla rejonow Sanoka, Krosna, Jasla i Gorlic*

1945 roku szkolnictwie uczniowie korzystali z bez-
platnej nauki i internatu, byli delegowani do
szkoly przez zaklady pracy, otrzymuj^c calkowite
pobory bez zadnych uszczupleri; wobec braku
jakichkolwiek rozporz^dzen czy oficjalnych wy-
tycznych takie postawienie szkolnictwa bylo wy-
nikiem pelnego zrozumienia zasad demokratycznego
nauczania oraz poczucia odpowiedzialnosci za
podejmowane decyzje*

W roku 1946 pr'zyst^pil Instytut do budowy no-
wego

.
laboratorium chemiczno-mechanicznego

w Krosnie, ktore ukoriczyl w polowie 1947 r*

Dalszym krokiem naprzod w pracach Instytutu
bylo utworzenie Kopalni Szkolnej, maj^cej na
celu praktyczne szkolenie uczniow Szkoly Naftowej*

Koniec 1946 r* przynosi dalsze rozszerzenie
dzialalnosci Instytutu Naftowego* Instytut zajmo-
wal si? dotychczas zagadnieniami kopalnictwa
naftowego* W grudniu 1946 r* Instytut przej^l
istniej^ce w Trzebini Centralne Laboratortum Ba-
dawcze, wlqczaj^c do swych prac zagadnienia
Z dziedziny przerobki ropy* Wobec tego zostal
zmieniony schemat organizacyjny: zamiast 7 od-
dzialow powstalo 5 wydzialow— kopalniany, che-
miczny, mechaniczny, nauczania i naukowej orga-
nizacji oraz wydawnictw* W sklad wydzialu che-
micznego wchodziiy dwa dzialy, z ktorych jeden,
gazowo-ropny, znajdowal si? w Krosnie, a drugi,
przerobki ropy, — w Trzebini*

Z koncem 1948 r* powstala w Instytucie nowa
wazna placowka, a mianowicie zostala utworzona
Kopalnia Doswiadczalna im* Ign* Lukasiewicza*
W latach 1947 i 1948 wybudowano na parceli

Instytutu w Krosnie nowy 2-pi?trowy gmach
Szkoly Naftowej, adaptowano 2 domy mieszkalne
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dla pracownikow Instytutu w Krosnie, a w Krako-

wie przy uL Lobzowskiej w dwoch budynkach

znalazly pomieszczenie 2 zaklady Instytutu: nowo-

powstaly Zaklad Geoanalityki i Zaklad Technologii

Nafty; ten.ostatni miescil si? rowniez cz?sciowo

w Trzebini* Liczba pracownikow Instytutu w ciy-

gu 2 lat 1946—47 wzrosla dwukrotnie osiygajyc

stan 66 osob*

Brak pomieszczeh na laboratoria, pracownie

1 bibliotek? sklonily dyrekcj? Instytutu do budowy
nowego gmachu i nowych laboratoriow* Z koricem

1949 r* przystypiono do budowy wlasnego, nowo-

czesnego gmachu w Krakowie przy ul* Lubicz 25a*

W tym samym czasie przystypiono do budowy
laboratorium w Trzebini* Juz na wiosn? 1951 r*

Instytut wprowadzil si? do nowego gmachu,

a w par? miesi?cy pozniej do nowego laboratorium

w Trzebini* W gmachu glownym w Krakowie

0 pojemnosci 14500 m3 pomieszczono Zaklad Geo-

analityki, cz?sd Zakladu Technologii Nafty, Dzial

Techniczny, Dzial Wydawnictw z Biblioteky i Czy-

telniy oraz dyrekcj? naukowo-techniczny i admi-

nistracj? Instytutu; w tym tez gmachu, cz?sciowo

na parterze, cz?sciowo w przyziemiu, pomieszczono

Warsztat Doswiadczalny*
W ten sposob Instytut przyszedl w posiadanie

2 glownych budynkow, 4 laboratoriow> 2 budynkow
gospodarczych, 2 garazow oraz 3 budynkow miesz-

kalnych, o lycznej obj?tosci 35000 m3
*

W listopadzie 1948 r* Instytut przeszedl jako

specjalny do Glownego Instytutu Paliw - Natural-

nych, a w niespelna rok potem sam stal si? Glow-

nym Instytutem Naftowym, podleglym bezpo-

srednio Ministerstwu Gornictwa* W rok pozniej

zniesiono ten przymiotnik „glowny“, a od p'olowy

1955 r* podlegal on organizacyjnie Centralnemu

Urz?dowi Naftowemu* yW polowie 1956 r* rozpocz?to w dzielnicy Olsza

w Krakowie na obszarze okolo 2,5 ha budow?
laboratoriow i hal poltechnicznych dla potrzeb

technologii nafty oraz duzych warsztatow mecha-

nicznych i garazy o lyczrtej kubaturze okolo

35000 m3
* Obiekty te zostaly ukohczone w br*

Zarzydzeniem Prezesa CUN z dnia 31 grudnia

1955' r* zmieniono statut i schemat organizacyjny

Instytutu* Zamiast poprzednich 3 zakladow, ktore

dzielily si? na dzialy i sekcje, utworzono 10 zakla-

dow, 3 dzialy techniczne i 1 administracyjny oraz

stanowisko glownego ksi?gowego, starszego pla-

nisty i instruktora kadr. W r* 1957 Instytut'zatru-

dnial 240 pracownikow*
W r* 1958, w zwiyzku z Uchwaly Rady Ministrow

Z wrzesnia 1958 r*, zostaly wydzielone z IN* trzy

zaklady Technologii Nafty i przydzielone do

Min* Przem* Chem* wraz Z inwentarzem i ko-

morkami pomocniczymi* '

Osobnym zarzydzeniem Ministra Gornictwa

1 Energetyki z listopada 1958 r* Instytut Naftowy

zostal podporzydkowany Ministrowi M* G* i E*

przez Zjednoczenie Przemyslu Naftowego*

Obecnie po wydzieleniu trzech zakladow tech-

nologii nafty Instytut Naftowy rozporzydza 160 eta-

tami* Pracownikow podstawowej dzialalnosci jest

123, w tym 49 pracownikow nauki (1 profesor

nadzwyczajny, 5 docentow, 17 adiunktow, 14 star-

293

Kolowrot pomiarowy

szych asystentow i 12 asystentow), pracownikow

administracyjnych— 19 i pracownikow obslugi 16*

Roczny budzet Instytutu wynosi w rb* ok* 10 mi-

lionow zlotych*

Przy Instytucie dziala w charakterze doradczym

i opiniodawczym Rada Naukowa, a przy zakladach

sy trzy komitety naukowe: geologiczny, kopalniany

i mechanizacji*

W sklad Rady i Komitetow wchodzy oprocz

pracownikow Instytutu wybitni fachowcy prze-

myslu naftowego, kierownicy katedr wyzszych

uczelni, oraz przedstawiciele Ministerstwa Gor-

nictwa*

Juz od samego poczytku swego istnienia Instytut

wiyzal swoje prace z potrzebami przemyslu*

Wyrazem wkladu Instytutu dla przemyslu i go-

spodarki narodowej mogy bye wymienione ponizej

wazniejsze prace*

— Wlasne metody kompleksowego powierzch-

niowego kartowania geochemicznego, obejmu-

jyce zdj?cia bitumiezne (metody luminescencji

i ekstrakcji), zdj?cia gazowe, zdj?cia siarkowe,

Elektryczny eksplozymetr

Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/18 : CIA-RDP80T00246A053000350001-4



Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/18 : CIA-RDP80T00246A053000350001-4

294 NAFTA Nr 11

zdj?cia hydrochemiczne oraz zdj?cia mikro-
biologiczne, ktorych wyniki posluzyly do opraco-
wania roponosnosci badanych rejonow*— Opracowanie problematyki genezy i migracji

ropy i gazu na podstawie badan gazu na za-

wartosc helu, ropy zas na zawartosc pierwiastkow
sladowych*
— Pospieszne metody analizy petrograficznej,

a zwlaszcza analizy termicznej roznicowej, sta-

nowi^ce pomoc dla korelacji warstw w odwiertach*— Wprowadzenie nie stosowanych w Polsce
metod analizy gazow, jak mikroanalizy przy
uzyciu aparatow: barytowego i elektrycznego
oraz za pomoc^ chromatografii, jak rowniez
skonstruowania do tego celu specjalnej aparatury
i zorganizowanie jej produkcji dla szeregu
instytucji w Polsce*
— Opracowanie analizatora elektrycznego^ ktory

posluzyl Za prototyp do zbudowania i urucho-
mienia metanomierzy dla celow gornictwa oraz
eksplozymetr dla celow BHP; ostatnio Instytut
wykonuje dla kopaln w?gla metanomierz re-

jestruj^cy i sygnalizuj^cy, ktory moze radykalnie

polepszyc bezpieczenstwo pracy w gornictwje*— Opracowanie metody i aparatury do profilo-

wania gamma oraz neutron-gamma odwiertow*
Dostarczenie dokumentacji badan promienio-
tworczosci W?gierskiej R* L*, Czechoslowacji,
Rumunii, ZSRR, gdzie zostaly wykorzystane*

Powyzej: Georadometr (aparatura do
profilowania gamma)

Z boku: Sonda do profilowania gamma

— Utworzenie pracowni radiologicznej wypo-
sazonej w stale zrodlo neutronowe (bromek
radu) oraz rozpocz?cie prac z zakresu stosowa-
nia izotopow promieniotworczych w roznych

dzialach przemysiu naftowego, co stawia ten prze-
mysl w rz?dzie przoduj^cych w tej dziedzinie
w Polsce*

— Zorganizowanie pracowni geomikrobiologicz-
nej, gdzie prowadzi si? prace badawcze doty-
cz^ce poszukiwan zloz naftowych, eksploatacji

i oc'zyszczaniaIwod sciekowych w rafinerii,

zanieczyszczonych fenolem i krezolem*

„

Aparatura do gazowego karotazu pluczki wiertniczej

— Z zakresu zagadnien geologicznych: opraco-
wanie profilow geologicznych Karpat przez
Centraln^ Depresj?, wykonanie korelacji zdj?c

geologicznych okolic Frysztaka—Brzozowa, opra-
cowanie profilow sejsmicznych obszaru Mosci-
ska—Jaroslaw—Tarnow, monografii geologiczno-
naftowej rejonu Kroscienko—Potok—Roztoki,
opracowanie perspektyw roponosnosci przy po-
mocy kompleksowych metod geochemicznych,
mikrobiologicznych i hydrochemicZnych rejonu
Pomorza w okolicy Chojnic, Slupska i Kartuz,
rejonu Inowroclawia, dewonu Swi?tokrzyskiego
i kilku innych elemento.w Karpat i ich przed-
gorza*
— Z zakresu technologii wiercen: opracowanie
naukowych podstaw technologii wiercenia, jak

ustalenie naciskow na swider, obrotow stolu

wiertniczego i ilosci kr^z^cej pluczki wiertniczej,

najwlasciwszego ksztaltu swidrow, rodzaju i skla-

du chemicznego cementow do zamykania wod
wgl?bnych i zachowania si? cementow w wa-
runkach roznych temperatur i cisnien, oraz
w obecnosci soli kuchennej i siarkowodoru*
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— Z zagadnien pluczki wiertniczej : wykonanie

szeregu prac, ktore rozwi^zaly ten problem

dla warunkow polskich, przy czym wykorzy-

stano zasady teoretyczne chemii koloidalnej dla

potrzeb pluczki wiertniczej do wiercenia w roz-

nych warunkach geologicznych* Dla produkcji

ilow sproszkowanych dla pluczek wiertniczych

oraz dla celow odlewnictwa sporzqdzono do-

kumentacj? zakladu przerobki ilu z Chmielnika,

co uwolni Polsk? od importu kosztownego

bentonitu*

— Z zakresu badan wierconych otworow: opra-

cowanie szeregu metod analitycznych badan

probek ska! i rdzeni oraz zastosowanie na szerok^

skal? aparatury do fazowego karotazu pluczki

wiertniczej (rowniez i poza przemyslem nafto-

wym); wykonanie w rb* powaznej pracy obejmu-

j^cej caloksztalt tych prac przygotowawczych

dla wlasciwego typowania horyzontow do oprobo-

wania*
— Zmodernizowanie i unowoczesnienie metod

i sposobow wydobywania ropy i gazu z odwiertow

przez pomiary parametrow zlozowych i wlas-

nosci skal roponosnych, badanie chyzosci prze-

plywu ropy do odwiertow, opracowanie sto-

sunkow energetycznych zloz, ustalenie wlasci-

wych warunkow eksploatacji, ustalanie dopusz-

czalnego poboru gazu z pol gazowych, przejscie

ze stalego pompowania ropy z otworow na okre-

sowe, zast^pienie drewnianych trojnogow zelaz-

nymi masztami*
— Badanie strat lekkich frakcji ropy podczas

eksploatacji i magazynowania ropy na kopalni

oraz zainicjowanie eksploatacji zamkni?tej*

Pobor probki kondensatu ze spodu odwiertu gazowego

— Zainicjowanie i opracowanie zasad roznego

rodzaju zabiegow i metod wtornych wydobycia,

jak zawadniania, hydraulicznego szczelinowania,

kwasowania, przeplukiwania, elektrycznego * wy-

grzewania, ktore w wyniku daly wiele tysi?cy

ton dodatkowej ropy*
— Prace z zakresu przerobki gazu, ktore daly

podstaw? do racjonalnego wykorzystania dla

celow gospodarki narodowej ci?zszych w?glo-

wodorow zawartych w gazie* Duzy wklad pracy

wniost Instytut w r* 1958 w zagadnienie od-

siarczania gazu zloza lubaczowskiego przy po-

mocy w?gla aktywnego i etanolaminy*

Polowe laboratorium doswiadczaltiej odsiarczarni gazu
w Lubaczowie

— Szczegolowe rozpoznanie wlasnosci ropy,

gazow i towarzysz^cych im wod, co dalo pod-

staw? do wlasciwego wykorzystania powyzszych
"surowcow do przerobki, przy czym opracowano
metod? produkcji jodu z solanek naftowych,

uzyskuj^c w aparaturze doswiadczalnej okoio

100 kg jodu*

— Z zakresu transportu i magazynowania ropy,

gazu i produktow naftowych
:
poza opracowaniem

niektorych wytycznych co do budowy gazo-

i ropoci^gow oraz zbiornikow magazynowych
rozwi^zanie teoretyczne zagadnien magazyno-
wania gazu ziemnego w zlozu roponosnym*
— Rozpocz?cie na Szerok^ skal? prac z dziedzi-

ny maszyn i mechanizacji, do ktorych nalezy

zaliczyc: opracowanie, wykonanie i wdrozenie

do przemyslu perforatorow bezpociskowych,

elektryczne zgrzewanie “zwornikow z rurami

pluczkowymi, cynkowanie gwintow zworniko-

wych, udzial w opracowywaniu prototypow roz-

nych maszyn i urz^dzen oraz w zakresie badan
swidrow i lancuchow, budowa urz^dzenia do
automatycznego pomiaru wydobycia ropy z od-

wiertow i wykonanie urz^dzenia do automatycz-

nych zdalnych pomiarow cisnien zlozowych

Z rejestracj^ wskazan*
— Opracowanie podstaw naukowych procesow
selektywnej rafinacji olejow, odparafinowanie

olejow selektywnymi rozpuszczalnikami, odaro-

matyzowanie paliw, rafinacja metod^ adsorpcyjnq

olejow itp*, uzyskuj^c najkorzystniejsze para-

metry przerobcze*
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— Opracowanie syntezy siedmiu inhibitorow
i dodatkow maj^cych wlasnosci antyutleniaj^ce
i antykorozyjne, depresatorow i dodatkow do
olejow hipoidalnych* Inhibitory te opracowano
bior^c za podstaw? terpeny, naftosulfoniany
i amidy tiofosforowe* W r* 1958 produkowano,
w IN w skali polprzemyslowej inhibitor

do wysokowartosciowego oleju „Extra 8T“*
— Dostarczenie gospodarce krajowej kilku no-
wych produktow b^dz zast^pienie nimi importo-
wanych produktow naftowych; najwazniejsze

Z nich to seria smarow specjalnych, zag?szczaczy
oraz specjalnych asfaltow dla ochrony ruro-
ci^gow*

— Opracowanie nowych metod , analitycznych
i badawczych, co dalo moznosc dokladniejszej
oceny jakosci i przydatnosci produktow oraz
usprawnilo prac? laboratory]n^; nalez^ tu nowe
metody oceny olejow smarowych, izolacyjnych,
smarow i paliw*

Obiektywnie nalezy stwierdzic, ze jak sukcesyw-
nie zwi?kszal si? potencjal Instytutu, tak odpo-
wiednio podnosil si? poziom naukowy prac Insty-

tutu*

Kazdy ukonczony temat jest oceniany i przyjmo-
wany przez wewn?trzn^ Komisj? Oceny Prac po
wysluchaniu koreferatu specjalisty spoza Instytutu*
Nast?pnie opracowania przedstawiane i dysku-
towane na zebraniach naukowych z udzialem
zainteresowanych osob i instytucji* Dopiero po
takim przewodzie prace oddaje si? przemyslowi
w formie dokumentacji; od 1950 r* Instytut opra-
cowal 270 takich dokumentacji* Niektore z nich
oglasza si? w biuletynach Instytutu, jako dodatku
do miesi?cznika „Nafta

44

, a wazniejsze wydaje'si?
drukiem jako „Prace Instytutu Naftowego 44

* Wy-
niki swych prac popularyzuje Instytut wsrod pra-
cownikow przemyslu przez wyglaszanie odczytow*
Wynikow wi?kszosci prac Instytutu nie mozna

przeliczyc na pieni^dze* Tylko niektore prace,
maj^ce np* wplyw na zwi?kszenie wydobycia ropy
i gazu lub na usprawnienie prac wiertniczych b^dz
umozliwiaj^ce produkcj? paliw dotychczas importo-
wanych lub aparatow dotychczas sprowadzanych
Z zagranicy, daj^ bezposrednio efekty ekonomiczne,
ktore mozna przelkzyc na zlote*

Obliczone co roku w przyblizeniu efekty eko-
nomiczne takich prac Instytutu wyrazajg. si? cyfr^
ok* 20 milionow zh; jest to duza pozycja w po-
rownaniu z budzetem Instytutu; w kwocie tej

nie mieszcz^ si? biez^ce efekty ekonomiczne prac
Instytutu z lat poprzednich, wskutek czego ogolna
suma efektow jest kilkakrotnie wyzsza od kosztow
utrzymania Instytutu* Na przyklad zapocz^tkowana
w Instytucie metoda zamkni?tej eksploatacji ropy,
poprzedzona badaniami strat lekkich frakcji ropy
naftowej, wynosz^cych przeci?tnie okolo 5% wy-
dobywanej ropy, daje corocznie ponad 20 milionow
zl oszcz?dnosci najbardziej cennych benzyn* Od-
krycie jodu w solankach naftowych przedstawia
w jednym tylko rejonie D?bowca na Sl^sku Cie-
szynskim wartosc wielu milionow dolarow*
Same tylko wtorne metody opracowane w Od-

dziale Terenowym w Krosnie przynosz^ nadwyzki

/

biez^ce w produkcji ropy ponad 2 miliony zl* rocz-
nie, tj* prawie tyle, ile kosztuje ten Oddzial* Do-
liczaj^c do tego nadwyzki z lat ubieglych, ktore po
uwzgl?dnieniu spadku naturalnego zwi?kszaj^ paro-
krotnie ten wzrost produkcji, otrzymamy efekty
ekonomiczne przewyzszaj^ce wielokrotnie koszty
utrzymania tego Oddzialu*

Prowadz^c od pocz^tku swego istnienia wydaw-
nictwa naftowe, Instytut wydat drukiem ogolem
652 arkusze wydawnicze* Zlozylo si? na to:

18 ksi^zek i broszur o obj?tosci 98 arkuszy wy-
dawniczych, 60 „Prac IN 44

o obj* 157 ark* wyd*,
61 numerow Biuletynu IN (dodatek do „Nafty

44

),

Zawieraj^cych 112 komunikatow z prac IN o obj* 17
ark* wyd*, 47 numerow Przegl^du Dokumentacyjne-
go „Nafty

44

obejmuj^cego 2038 analiz dokumentacyj-
nych o obj* 40 ark* wyd*, 80 artykulow w „Nafcie

44

opartych na pracach IN o obj* ok* 40 ark* wyd*,
razem 266 tytulow o obj* 342 ark* wyd* Obj?tosc
miesi?cznika „Nafta

44 w latach 1945— 1950, kiedy
Instytut byl wydawc^, wynosi 315 arkuszy wyd*

Poza tym pracownicy IN byli autorami: 30 ksiq-

zek o obj* ok* 330 ark* wyd*, 250 artykulow nie

opartych o prace IN, lecz o tematyce przemyslu
naftowego ok* 130 ark* wyd*, razem 460 ark* wyd*

Instytut prowadzi 2 biblioteki naftowe w Krako-
wie i Krosnie, ktore s^ dost?pne dla wszystkich
i czynne rowniez w godzinach popoludniowych*
Ksi?gozbior tych bibliotek wynosi prawie 30000
tomow*

Czytelnie posiadaj^ wszystkie wazniejsze czaso-

pisma polskie oraz 100 czasopism zagranicznych
w 12 obcych j?zykach, w tym prawie wszystkie
ukazuj^ce si? w swiecie czasopisma naftowe* In-

stytut prowadzi rowniez’jedyny w Polsce z zakresu
nafty Osrodek dokumentacji naukowo-technicznej,
wyposazony w nowoczesne aparaty do mikrofil-

mow i do powielania*

Instytut posiada rowniez bardzo cenny material

muzeainy, zwlaszcza dotycz^cy pionierskiej dzia-

lalnosci Ignacego Lukasiewicza*
Przedstawiony powyzej pobiezny szkic dzia-

lalnosci Instytutu w okresie minionych 15 lat nie

wyczerpuje caloksztaltu jego osi^gni?c ani tez nie

uwzgl?dnia brakow’ i niedoci^gni?c w pracach
Instytutu* Obecny stan Instytutu to nie jest jego
forma ostateczna* Zgodnie z dlugofalowymi zalo-

zeniami z okresu lat 1948—1949 zostal juz opra-
cowany i przyj?ty przez Kom. Oceny Proj* In-

west* Zjedn* Przem* Naft* oraz poparty przez
Kolegium i zatwierdzony przez dyrekcj? tego

Zjednoczenia plan dalszej jego rozbudowy*
Nie przewiduj^c znaczniejszego wzrostu zatrud-

nienia Instytutu, ale natomiast podnosz^c kwalifi-

kacje pracownikow, w okresie najblizszych 4 lat ma
nast^pic dalsza jego rozbudowa, lepsze wyposa-
Zenie w aparatur? oraz powi?kszenie zadan In-

stytutu przy jeszcze scislejszym powi^zaniu jego

prac z przemyslem; w Krakowie i w Krosnie maj^
bye wybudowane dwie duze hale laboratoryjne,

dla pomieszczenia pracowni wiertnictwa, maszyn
naftowych, eksploatacji oraz chemii kopalnianej,

w Krakowie ma bye wzniesione laboratorium radio-

logiczne i izotopowe wraz Z magazynem na zrodlo
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neutronowe i izotopy* Ogolem na ten cel wraz
z budownictwem mieszkaniowym jest przeznaczona
kwota 7 milionow zlotych*

Ma powstac kilka nowych komorek takich jak

pracownia zalozen konstrukcyjnych nowych ma-
szyn i urz^dzeri, stacja cechowania kalibrow stoz-

kowych narz?dzi wiertniczych z wzorcowymi
sprawdzianami; laboratorium wytrzymalosciowe
dla metali i dla materialow niezelaznych, ma bye
uruchomiony i uzupelniony elektrointegrator (ma-

szyna- matematyezna), ktory posluzy do prawidlo-
wego i szybkiego rozwi^zywania roznorodnych za-

dan z dziedziny gospodarki zloz naftowych i ich

eksploatacji, nowe zas laboratoria b?d3 odpowiednio
wyposazone w urz^dzenia i aparatur? badawcz^.

Dalsza rozbudowa Instytutu i niezb?dne jego

wyposazenie sprawia, ze Instytut b?dzie mogl
sprostac zwi?kszaj3cym si? zadaniom przemyslu
naftowego i nie tylko nad^zac za rozwojem swia-

towej techniki naftowej ale i niekiedy wyprzedzac*

Doc. dr Jan Jacek Glogoczowski
Instytut Naftowy

550*4; 622*32

Mozliwosci okreslenia warunkow fizyko-chemicznych
srodowiska sedymentaeji na podstawie

badan geochemicznych

Wspolczesne koncepcje poszukiwania zloz ropy
naftowej i gazu opieraj^ si? za^wyezaj na logieznym
powi^zaniu doswiadezen zebranych w ci^gu dlugich

lat istnienia geologii naftowej* Materialy te po-

parte doswiadezeniem laboratoryjnym — nasladu-

j^cym przebiegaj^ce w przyrodzie zjawiska — nie

doprowadzily wprawdzie do definitywnego usta-

lenia i wyjasnienia zagadnienia powstawania i poz-

niejszej migraeji w?glowodorow w skorupie ziem-

skiej, jednakze wystarezaj^ one do wybrania wlas-

ciwego kierunku poszukiwania zloz naftowych
w praktyce przemyslowej* D3Z3C do wyci^gania

jak najbardziej dokladnych wnioskow o roponos-

nosci jakiegos regionu czy tez tylko wybranej
warstwy skalnej, geologia wspolczesna wykorzy-
stuje wszystkie dane, ktore mog3 chocby tylko

cz?sciowo naswietlic to zagadnienie. Poza calym
arsenalem srodkow technicznych, stoj^cych do jej

dyspozycji (nowoczesna technika wiertnicza, pre-

cyzyjna aparatura geofizyezna, ulepszona technika

kartowania itp*), coraz cz?sciej si?ga si? do nowych
osi^gni?d nauki w dziedzinie sedymentologii i geo-

chemii* Te dwa zakresy nauki, wi^z^ce si? scisle

ze sob^, S3 w stanie nie tylko wlasciwie naswietlic

problemy roponosnosci, ale takze dac konkretn^

odpowiedz o istnieniu zloza oraz wyjasnic histori?

jego powstania*

Studium srodowiska sedymentaeji wspolczesnych
morz, diagenezy utworzonych osadow, a szczegolnie

dokiadne sledzenie etapow przeobrazania si? sub-

staneji organieznej w tych osadach, dostareza pod-
stawowych materialow do ksztaltowania si? filo-

zofii poszukiwawczej* O stusznosci oparcia si?

w koncepcjach poszukiwawczych o tego rodzaju

kryteria swiadez^ najlepiej wspaniale wyniki po-
szukiwania nowych zloz ropy i gazu, uzyskane
w ostatnich latach* Badanie zjawisk wspolczesnych
nie stanowi zasadniezo zadnych trudnosci, gdyz
obserwowane fakty S3 swieze i dowolnie cz?sto

mog3 bye sprawdzone* Dla geologii naftowej waz-
niejszy jest jednak problem odtworzenia obrazu
Srodowiska sedymentaeji dawnych morz na pod-
stawie analizy materialu wydobytego z gl?bi ziemi

przy pomocy wierceht

Ten problem jest znaeznie trudniejszy, gdyz
otrzymane w postaci rdzeni wiertniczych probki
skal przedstawiaj^ obeeny stan osadu od chwili po-
wstania poprzez wszystkie stadia przemian dia-

genetycznych, przerwanych w momencie wydoby-
cia na powierzchni?*

Czy jest zatem mozliwe odtworzenie, na pod-
stawie badania skaly wydobytej z gl?bi ziemi, sro-

dowiska, w ktorym powstal pierwotny osad, oraz

odtworzenie wszystkich przemian, jakim on ulegal?

Czy jest mozliwe na tej podstawie wyjasnienie, czy
substaneja organiezna, ktor^ znajdujemy w chwili

obecnej w skale, jest syngenetyeznie powstalym
skladnikiem mineralnym czy tez nie, jezeli zas jest

obc^ — to skqd przyw?drowala i jakimi dro-

gami?

Na te pytania musi dac odpowiedz tak dobrany
zespol metod badawezyeh, aby wyniki mogly stwo-

rzyc mozliwie jednoznaezny obraz historii powsta-
nia i przemian, jakim podlegaly badane skaly

i wszystkie wyst?puj3ce w nich skladniki*

W literaturze naukowej pojawia si? w ostatnich

latach duza ilosc prac poswi?conych temu zagadnie-

niu (1—4, 7—9, 11—14)*

Jakie wskainiki mog3 by6 dostateeznie trwalym
dowodem warunkow fizykochemicznych srodo-

wiska sedymentaeji* W pierwszym rz?dzie b?dzie

to zespol mineralow tworz^cych dan^ skal? i ich

stan zachowania, dalej zespol geochemiczny, obej-

muj^cy tak makro jak i mikrozawartosci poszcze-

golnych pierwiastkow, ich wzajemny stosunek
ilosciowy, form? zwiqzku chemicznego, w jakiej

wyst?puj3 itp*

Poniewaz jednak powstawanie ropy naftowej wi^-

zemy (z punktu widzenia geologii naftowej) z okres-

lonym charakterem srodowiska, prowadz^cym do
bituminizaeji pozostalosci organicznych, zlozonych
wraz Z osadem, mozna zatem zaciesnic zakres badan
do zespolu wskaznikow naswietlaj^cych warunki
srodowiska sedymentacyjnego tylko od tej strony*

Warunkami dogodnymi dla tego kierunku prze-

mian pozostalosci organicznych s^: srodowisko
morskie, przybrzezne, o charakterze zamkni?tych
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basenow, o slabej cyrkulacji wody utrudniaj^cej

dost?p tlenu do osadu, dzi?ki czemu powstaj^ wa-
runki redukcyjne* Opisane wyzej warunki odpo-
wiadaj^. siarkowodorowej i syderytowej facji geo-

chemicznej Pustowalowa*

Dla odroznienia osadow slodkowodnych od mor-
skich, w przypadku np* serii skal ilastych, z po-

wodzeniem wykorzystac mozna zawartosc chlorow-

cow w wodzie wysycaj^cej skal?(1)
* Zawartosc ich

mozna uznac za dose trwaly • wskaznik zasolenia

wody basenu sedymentacyjnego, gdyz koncen-

traeja ich nie ulega zmianie pod wplywem wymiany
jonowej mi?dzy skal^ a wodq* W wymianie takiej

bior^ bowiem udzial glownie kationy*

Jak stwierdzono w czasie ostatnich badan oceano-

graficznych, w osadach morz wspolczesnych prak-

tyeznie nie dochodzi do wyrownania st?zenia jonow
chloru pomi?dzy zawartym w ilastych osadach den-

nych roztworem soli a wod^ morsk^, pokrywaj^
osad* Jezeli takie wyrownywanie zachodzi, to je-

dynie w bardzo niewielkiej grubosci osadu (mniejszej

od 50 cm)*

Dla odtworzenia srodowiska sedymentaeji —
szczegolnie w przypadku badania skal ilastych —
duz^ pomoc oddaje dokladna znajomosc zespolu

mineralow ilastych, tworz^cych skal?, oraz zespolu

mineralow towarzysz^cych* Wedlug G* Millota(10)

mozliwe jest na podstawie znajomosci powyzszyeh
zespolow mineralnych okreslenie przynaleznosci

danej skaiy do jednego z nast?puj^cych srodowisk:

laguny zasolone, jeziora kwasne i kompleks rzeezno-

przybrzezno-morski, morza otwarte, jeziora alka-

liczne*

Najodpowiedniejszy, naturalny wskaznik wa-

runko^ fizykochemicznych srodowiska sedymen-
taeji stanowi obs.erwacja roznych form zelaza' wy-
st?puj^cego w osadach* Wynika to z tego, ze zelazo

dostaje si? do basenu sedymentacyjnego zasadniezo

w postaci zelowatego Fe203* 4H20, a wi?c zelaza

trojwartosciowego* Pod wplywem substaneji orga-

nieznej, ulegaj^cej zaleznie od warunkow srodowiska

mniej lub wi?cej intensywnemu rozkladowi, ta po-

stac zelaza zostaje calkowicie (w przypadku facji

siarkowodorowej) wzgl?dnie cz?sciowo (faeje sy-

derytowa i pstra) zredukowana* Intensywnosc tych

zjawisk jest oczywiscie zalezna od obfitosci sub-

staneji organieznej w osadzie oraz od warunkow
sprzyjaj^cych rozwojowi odpowiedniej flory bakte-

ryjnej, ktora jest uwazana za glowny czynnik akty-

wizuj^cy srodowisko sedymentaeji*

W zaleznosci od rodzaju wyzej wspomnianych
facji geochemicznych, istnieje mozliwosc powstania

roznych form zwiqzkow zelaza, np* syderytu wzgl?d-

nie pirytu*

Obecnosc w osadach siarkowodoru oraz jego

zwiazkow (piryt) wskazuje rowniez na mozliwosc

redukcji zwiazkow organicznych, zawieraj^cych

tlen, przy czym za glowny czynnik dzialaj^cy w tym
kierunku przyjmuje si? dzialalnosc bakterii (desul-

fovibrio ). Mozna zatem przyj^c, ze obecnosc wyzej

wspomnianych zwiazkow siarki jest wskaznikiem,

ze przemiana zwiazkow organicznych szla w danym
srodowisku w kierunku pozytywnym przemiany

substaneji macierzystej ropy* Obecnosc natomiast

syderytu ma charakteryzowac srodowisko utlenia-

j^ce, stanowi zatem wskaznik negatywny dla oceny
skaiy jako macierzystej dla ropy*

Wyst?powanie wolnej siarki stanowi wskaznik
charakteryzuj^cy srodowisko utleniaj^ce* Moze ona
powstac przez utlenienie malych ilosci siarkowo-

doru pod wplywem jonow zelazowych (przy du-

zych ilosciach H2S powstaje piryt)* Siarka moze
rowniez powstac przez utlenienie siarkowodoru
poza miejscem jego wydzielenia, w momencie gdy
dostanie si? on w odpowiednie utleniaj^ce srodo-

wisko* Z tego w duzym skrocie podanego zesta-

wienia niektorych wskaznikow geochemicznych wy-
nika, ze dla oceny roponosnosci wzgl?dnie tylko

potencjalnych mozliwosci istnienia wzgl?dnie po-

wstawania ropy w badanych osadach — koniecz-

na jest znajomosc zespolu nast?puj4cych wskazni-

kow: rozne formy wyst?powania zelaza (Fe*% Fe4t
%

Fe s , Fecajk.)> potenejal utleniaj^co-redukcyjny,

siarka wolna, w?giel organiezny, bituminy, kwasy
humusowe* Wprowadzenie do zespolu wskaznikow
oceniaj^cych srodowisko skalne jako wskaznika
siarki wolnej oraz kwasow humusowych rozszerza

mozliwosci interpretacyjne na zakres srodowiska

utleniaj^cego — zachowawczego*

Dla oceny geochemfcznej skal przewiercanych
w odwiertach poszukiwawczych za rop^ i gazem
zastosowany zostal w Zakladzie Geochemii Insty-

tutu Naftowego nast?puj^cy zespol wskaznikow:

1* bituminy (oznaezane met* luminescencji oraz

ekstrakcji),

2* kwasy humusowe (oznaezane kolorymetrycz-

nie w wyci^gach alkalicznych),

3* siarka wolna (oznaezana polarograficznie w
wyci^gach chloroformowych),

4* siarezany {oznaezane turbidymetryeznie w
wyci^gach wodnych),

5* chlorowce (oznaezane miareezkowo w wy-
ci^gach wodnych),

6* pH wyci^gow wodnych (oznaezane elektro-

metryeznie),

7* potenejal utleniaj^co-redukuj^cy EK (ozna-

czany elektrometryeznie w wyci^gach kwas-

nych),

8* w?glany (oznaezane miareezkowo),

9* wapn (oznaezany metod^ kompleksonow^),

10* magnez (oznaezany metod^ kompleksonow^),

11* zelazo calkowite (oznaezane polarograficznie)*

Dla okreslenia potenejalu utleniaj^co-redukuj^-

j^cego (redox) badanych rdzeni zastosdwano nieco

odmienn^ metod? od cytowanej dotychczas w li-

teraturze* Metoda ta opiera si? na zalozeniu, ze

glownym czynnikiem warunkuj^cym potenejal nre-

dox“ skal jest stosunek ilosciowy roznych form
utlenienia zelaza* Pozostale uklady ttredox

u
, jak

manganowy, oraz inne nieorganiezne jak i organicz-

ne, nie odgrywaj^ wskutek swej niewielkiej po-

jemnosci (wynikaj^cej z malych zazwyczaj ilosci)

prawie zadnej roli*

Pomiary wlasciwe skladaj^ si? z dwu pomiarow
kolorymetrycznego oznaezenia zelaza calkowitego
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w wyci^gach kwasnych oraz elek-

trometrycznego oznaczania poten-

cjalu „redox“ wyci^gu* Z otrzy-

manych wartosci oblicza si? stosu-

nek ilosciowy Fe"/Fe**% uzywa-

j^c krzywej kalibrycyjnej, wykre-

slojiej na podstawie pomiaru po-

tencjalu EK syntetycznie przygo-

towanych soli zelaza dwu i trojwar-

tosciowego* Wykres kalibracyjny

przedstawia rys* 1, gdzie rowno-

molarny roztwor obu soli posiada

wartosd ; potencjalu EK (mierzone-

go wobec elektrody kalomelowej

nasyconej) rown^ 452 mV* Jak

stwierdzono doswiadczalnie, war-

tosci potencjalu EK zmierzone po-

krywaj^ si? z wartosciami obliczo-

nymi, jedynie w zakresie roztwo-

row, w ktorych jony Fe~ s^

w przewazajqcej ilosci, wartoSci

te s^ nieco wi?ksze (ok* 3 mV)*
Wynika to z cz?sciowego utle-

niania si? roztworu pod wply-

wem tlenu powietrza*

Sumaryczne zawartosci sub-

stancji organicznej okreslic mo-
zna — poza metodami specjal-

nymi — rowniez Z wielkosci

wychylenia egzotermicznego w za-

kresie temperatur 200—500 °C,

zaznaczaj^cych si? na krzywych

termicznych roznicowych* O kie-

runkach przemiany substancji or-

ganicznej swiadczy stosunek ilo-

sciowy kwasow humusowych oraz

substancji bitumiczpych*
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Rys* 2. Profile geochemiczne jednego z odwiertow w rejonie Radomska

Roponosnosc wartw przewierconych w re-

jonie Radomska na podstawie geochemicz-
nego studium rdzeni wiertniczych

W odwiertach gl?bokich,' usytuowanych na an-

tyklinie Chelma, przewieracaj^cych kolejno warstwy

kimerydu, astartu, rauraku, oxfordu, keloweju,

baton-bajosu, liasu, kajpru, wapienia muszlowego,

retu, przebadano rdzenie do gl?bokosci 2580 m*
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Ek mV

1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 If (2 13 14 15 16 17 f8 19 20 21 22

Ee 2
/Fe

3

Rys* 1* Wykres zaleznosci potencjalu EKod stosunku

zawartosci Fe2/Fe3

Rdzenie z tych odwiertow zostaly przebadane

przy zastosowaniu wszystkich wspomnianych po-

przednio metod analitycznych*

Ilosc substancji organicznej w badanych rdze-

niach jest na ogol nieduza, jedynie w dwoch in-

terwalach zaznaeza si? wyrazny wzrost jej zawartos-

ci*. Jezeli chodzi o kierunek przemian tej substancji,

zaznaezaj^ si? bardzo wyraznie dwie strefy Srodo-

wiskowe: utleniaj^ca, w ktorej substaneja organicz-

na ulegla zarowno bituminizaeji jak i humifikaeji,

oraz redukujqca, w ktorej brak kwasow humuso-
wych, a substaneja organiezna ulegla jedynie pro-

cesowi bituminizaeji*

Za istnieniem tych dwoch odmiennych stref

przemawia rowniez zachowanie si? pozostalych

wskaznikow geochemicznych, a glownie potencjalu

„redox“ oraz siarki wolnej*

Pierwsza strefa utleniania si?ga do gl?bokosci

610 m (raurak) (rys* 2) i wyraza si? zdecydowanie
utleniajqcym potencjalem „redox*

4

(EK powyzej

452 mV), obecnosci^ kwasow humusowych, bi-

tuminow oraz siarki wolnej* Wydaje si?, ze w sro-

dowisku tym kwasy humusowe, ktore do osadu

dostaly si? prawdopodobnie z hd\xf nie ulegly re-

dukcji* Dzialalnosc bakterii redukuj^cych siar-

czany byla znikoma, wskutek czego cala ilosc siarko-
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wodoru zostala utleniona (dzialaniem wolnego tlenu
lub wodorotlenku zelazowego) i wydzielona w po-
staci siarki wolnej, Fakt, ze rdzenie te wykazuj^
obecnosc siarki wolnej swiadczy takze o tym, ze
skaly te zachowaly swoj charakter utleniaj^cy do
chwili obecnej, W zwi^zku z powyzszym strefa ta
nie posiada wi?kszego znaczenia dla geologii nafto-
wej,

W, interwale gl?bokosci 610—900 m (oksford,
kelowej, baton-bajos) nast?puje obnizenie si? po-
tencjalu. „redox“, ktory przyjmuje juz wartosci
redukcyjne, Potwierdza to rowniez zanik siarki wol-
nej; zmniejsza si? ilosc kwasow humusowych (z wy-
j^tkiem warstwy 870—880 m), natomiast zwi?ksza
si? wybitnie ilosc bituminow, Te warstwy z punktu
widzenia geologii naftowej zasluguj^ na uwag? jako
mozliwy horyzont roponosny,

Ponizej do gl?bokosci 960 m (lias) mamy do czy-
nienia ponownie ze stref^ utleniania (wysoki po-
tencjal „redox‘s duze ilosci siarki wolnej, duze
ilosci kwasow humusowych oraz duze ilosci bitu-
minow), Podobnie jak pierwsza strefa utleniania
tak i ta nie przedstawia potencjalnych mozliwosci
Z punktu widzenia roponosnosci, Jest ona jednak
godna uwagi ze wzgl?du na fakt, ze poziom ten

Z powodu duzej ilosci substancji organicznej, win-
nych warunkach facjalnych wyksztalcony moze
bye nawet w typow^ skat? macierzyst^ ropy,

Ponizej gl?bokosci 1500 m (kajper) lezy seria

skalna, cz?sciowo marglista, cz?sciowo wapienna,
ktorej potencjal „redox“ lezy w wybitnie redukeyj-
nym zakresie (stosunek Fe~/Fe~* powyzej 2—IQ),

Brak kwasow humusowych przy zwi?kszaj^cej si?

Z gi?bokosck| zawartosci bituminow i zwi?ksza-
j^cym si? ogolnym zasoleniu skat (wzrost zawartosci
Cl' i S04") moglby bye uznany za pozytywn^
oznak? roponosnosci, Obecnosc w rdzeniach siar-

czanow wskazywac moze albo na niedaleko po-
posuni?ty proces redukcji osadow wzgl?dnie obec-
nosc ich wynikla wskutek migraeji wod juz po
okresie konsolidaeji osadu.

Przedstawione wyzej w skrocie wyniki inter-

pretaeji geochemicznej pozwalaj^ w przyblizeniu
ocenic przydatnosc tej metody do studium wa-
runkow fizyko-chemicznych srodowiska sedymen-
taeji, a zarazem dla bardziej dokladnej wzgl?dnej
oceny roponosnosci warstw,

Obserwacje geochemiczne w odwiertach
przewiercaj^cych warstwy tortonu dolne-

nego na zachod od Wieliczki
Odwierty te przewiercaj^ nasuni?t^ na miocen

plaszczowin? podslqsk^, przebijaj^c cal^ mi^zszosc
serii solonosnej tortonu dolnego, i dochodz^
w gl?bokosci ok, 400 m do wapieni jurajskich,

Wszystkie rdzenie s^ ilami wzgl?dnie lupkami
ilastymi mniej lub wi?cej marglistymi o zmiennym
lecz na ogol malym zapiaszczeniu, W rdzeniach
tych odwiertow — podobnie jak to juz zaobserwo-
wano dawniej w odwiertach rejonu Bochni(5* 6) —
daje si? zauwazyc charakterystyczne narastanie
zasolenia w miar? zblizania si? do poziomu solo-

nosnego(7) (rys, 3),

Zawartosc jonow Cl' wzrasta od ok, 0,1% na
spodzie odwiertu, a wi?c w sp^gu ilow podsolnych,

do ok, 1,5% w poblizu horyzontu solnego, Ity

Znajduj^ce si? w bezposrednim kontakeie z S0I3
maj^ ilosci Cl' wielokrotnie wi?ksze, rz?du kilku
a nawet kilkunastu procent, Mi^zszosc warstw,
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Rys, 4, Czestotliwosc wystepowania wartosci Ek w rdze-
niach z odwiertow w rejonie Barycze
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w ktorych daje si? zaobserwowac te zmiany wynosi wania dalszych pol naftowych tego horyzontu S3

ok* 100 m. obecnie w toku.

Powyzej poziomu soli zawartosc Cr stopniowo Zawartosc bituminow w pozostalych warstwach

si? zmniejsza, dochodz^c do wartosci zerowych utrzymuje si? w poblizu wartosci zerowych, je-

w warstwach przypowierzchniowych. dynie w s^siedztwie poziomow solnych ilosc ich

Na podstawie opisanych faktow mozna przyj^c* nieco wzrasta.

Ze skoro mi^zszosc ilow podsolnych, wykazuj^cych Zawartosc kwasow humusowych jest bardzo^ nis-

stopniowy wzrost zawartosci Cl, jest tak duza ka w warstwach dolnej kredy, w kredzie gornej

(100 m), to takze i okres zwi?kszenia si? zasolenia

wody morskiej tego rejonu musial bye odpowiednio

dlugi.

Zloze solne powstalo w koricowej fazie cyklu,

ktorego pocz^tek nalezy wi^zac z warstwami wy-

kazuj^cymi pocz^tek wzrostu zawartosci Cl'* Do-
chodz^ca do ok* 100 metrow gru-

bosc osadow, w ktorych zaznaeza

si? ten wzrost zasolenia, swiadezy

o dlugotrwalosci tego okresu*

Niemal wszystkie wartosci po- —

I

tenejalu ,,redox" EK rdzeni z tych

odwiertow S3 nizsze niz potenejal

rownowagi molarnej Fe**/Fe"\
Niezmiernie charakterystyczna jest

cz?stotliwosc wyst?powania okre-

slonych wartosci EK (rys* 4)* Jest

ona rozna dla poszczegolnych ^ cr Portom so/nc,

odwiertow* Zachodzi przy tym Rys. 5. Korelacje geochemiczne odwiertow w rejonie Barycze

pewna regularnosc, zwi^zana z sy- •

tuacj^ geologiczn^ tych odwiertow. W miar? jak wzrasta, przy czym w poblizu kontaktu z kred^

miocen zanurza si? pod nasuni?cie karpackie, po- doln^ przybiera dose wysokie wartosci. Warstwy

tenejal EK maleje. tortonu odznaczaj^ si? rowniez wyzszymi zawartos-

Nalezy przy tym zwrocic uwag? na fakt, ze war- ciami kwasow humusowych.

tosc srednia potenejalu EK dolnej kredy jest na Siarka wolna wyst?puje w wi?kszych ilpsciach

ogol nizsza od sredniej wartosci tego potenejalu dla w rdzeniach z warstw s^siaduj^cyeh z poziomami

calego przebadanego interwalu w odwiercie. solnymi.

W miar? zblizania si? do poziomu solnego po-

tenejal redox wzrasta, utrzymuj^c si? w poblizu

wartosci 420—450 mV.
Jezeli chodzi o substancj? organiczn^, daje si?

zaobserwowac tutaj bardzo ciekawe zachowanie si?

zawartosci bituminow w rdzeniach (rys. 5). We
wszystkich profilach odwiertow zaznaeza si? wy-
raznie duza zawartosc bituminow w warstwach

dolnej kredy, przy czym srednia zawartosc bitumi-

now w tych warstwach przewyzsza niemal 10 -

krotnie zawartosc bituminow w pozostalych wars-

twach (tabl. 1 ).
v Tablica 1

Odwiert Warstwa
Srednia proceritowa

zawartosc bituminow

K dolna kreda 123,9 X 10-3

gorna kreda 1,6 X 10-3

miocen 11,4 x 10-3

Ka
dolna kreda 267,1 X 10-3

gorna kreda 40,0 x 10-3

miocen 29,4 x 10-3

T dolna kreda 49,5 x 10-3

gorna kreda 1,1 x 10-3

miocen 6,6 x 10-3

Spostrzezenie to moze miec duze znaezenie dla

przeprowadzanych obecnie prac nad poszukiwa-

niem skaly macierzystej dla ropy w Karpatach.

Warstwy dolnej kredy S3 bowiem w rejonie Gra-

bownicy powaznym zbiornikiem ropy, a poszuki-

Ogolnie bior^c, na podstawie obserwacji geoche-

micznych mozna postawic diagnoz?, ze warstwy

solonosne osadzaly si? w dose plytkich zbiornikach,

Z dobrym dost?pem tlenu oraz o malej ilosci sub-

staneji organieznej. Swiadezy o tym obecnosc siarki

wolnej, kwasow humusowych oraz wyzszy poten-

ejal redox warstw s^siaduj^cych z poziomem soli(8)
*

Rdzenie warstw kredy dolnej i gornej posiadaj^

odmienn^ charakterystyk? geochemiczn^, co swiad-

czy o odmiennych fizykochemicznych warunkach

srodowiska sedymentacyjnego.

Bardzo wazne wydaje si? tutaj stwierdzenie duzej

zawartosci bituminow w warstwach kredy dolnej

przy rownoczesnym braku wzgl?dnie sladowej

ilosci substaneji humusowych. Oba te fakty koincy-

duj^ce rownoczesnie z nizszym potencjalem oksy-

dacyjno-redukcyjnym mog3 wskazywac na reduk-

cyjne srodowisko sedymentaeji warstw dolnej kre-

dy. Przy duzej ilosci substaneji organieznej w wars-

twach tych — w dogodnej sytuacji geologicznej —
moglyby zaistniec warunki sprzyjaj^ce powstawaniu

zloz ropy i gazu.

Przytoczone powyzej dwa przyklady zastosowania

metod geochemicznych do badania skal przewier-

canych w otworach poszukiwawczych pod k^tem

rozpoznania warunkow srodowiska, w jakich dane

utwory skalne powstawaly, pozwalaj^ przypusz-

czac, ze t^ drog3— szczegolnie przy zastosowaniu

bardziej szerokiego kompleksu badan ««- mozliw?
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jest scisle poznanie tych warunkow. Stosowanie
tych badan zblizy nas do odtworzenia srodowiska
sedymentacji oraz pozwoli na blizsze. okreslenie
przemian, jakim podlegaly osady po swej konsoli-
dacji. Poszukiwania naftowe> prowadzone wspot-

czesnie w oparciu o szeroko rozwini?te badania
geofizyczne, dostarczaj^ce danych o wgl?bnej struk-
turze geologicznej, uzyskuj^ w ten sposob nie-
zb?dn^ podstaw? dowodow^ dla stworzenia wlasci-
wych i trafnych koncepcji poszukiwawczych.
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Cementowanie otworow w
Problem cementowania otworow w pokladach

soli kamiennej przysparzal i przysparza w szeregu
krajow jeszcze wiele trudnosci. Wiele otworow
w tych pokladach nie zostalo wlasciwie zacemento-
wanych i wskutek tego nie spelnily one stawianych
przed nimi zadari, z czego wynikaly niekiedy znaczne
straty materialne.

W ostatnich latach w niektorych krajach roz-
poczeto prace badawcze nad tym zagadnieniem,
w zwi^zku z czym pojawily si? w literaturze fa-

chowej glownie amerykariskiej i niemieckiej wzmian-
ki na ten temat. Jednakowoz opublikowane no-
tatki dotycz^ jedynie fragmentow prowadzonych na
ten temat badan.
W artykule niniejszym zostanq pokrotce omo-

wione wazniejsze dane opublikowane w literaturze

zagranicznej na temat cementowania otworow w po-
kladach soli kamiennej, oraz przedstawione zostan^
niektore wyniki dotycz^ce badan. prowadzonych
w Instytucie Naftowym.

Stwierdzono w czasie badan za granic^, ze nie-
udane cementowania otworow w pokladach soli

kamiennej S3. wynikiem rozpuszczenia soli w wodzie,
wydzielaj^cej si? z mleka cementowego. Z tego
powodu pomi?dzy zwi^zanym cementem a pokla-
dami soli mog3 powstawac szczeliny wypelnione
wod$, w ktorej rozpuscila si? pewna ilosc soli.W tych warunkach nie moze byd mowy o hszczel-
nieniu przez cement pokladow soli.

W U.S.A. przy prowadzeniu badan na ten temat
przyjmowano zasad?, ze wydzielajqcy si? filtrat

pokladach soli kamiennej

Z mleka cementowego powinien bye tak zasolony,
aby odpadala juz mozliwosc rozpuszczenia soli

oraz by sily wi^zania cementu z pokladami * soli

byly jak najwyzsze, zas ci?zar wlasciwy mleka ce-

mentowego powinien bye mozliwie jak najnizszy*
Zalozenia powyzsze mog^ bye spelnione przez ^a-
solenie mieszaniny cementowej az prawie do zu-
pelnego nasycenia i dodawania do cementu ta-

kiego wypelniacza, ktory powoduje znaczne zwi?k-
szenie stosunku w/c. W wyniku przeprowadzonych
badan jako wypelniacz do cementu wytypowano
ziemi? okrzemkow^, z ktor^ otrzymano najlepsze
wyniki.

We wspomnianych publikacjach zjawiska zar
chodz^ce przy obecnosci soli, cementu i ziemi
okrzemkowej nie s^ teoretyeznie wystarczaj^co wy-
tlumaczone. W publikacjach tych podano, ze do-
datek NaCl do cementu w ilosci do 4% skraca czas
wi^zania mieszaniny cemenowej, przy dodatku od
4—20% NaCl czas wi^zania mieszaniny cemento-
wej pozostaje bez zmiany, natomiast przy zawar-
tosci NaCl w cemencie ponad 20% przedluza si?

czas wi^zania. Odnosnie wlasnosci mechanicznych
stwierdzono, ze do zawartosci 10% NaCl w ce-

mencie wzrastaj^ one, zas powyzej 10% nast?puje
spadek wlasnosci mechanicznych. Dane te nie s^
powtarzalne dla wszystkich gatunkow cementow
i zalez^ w znaeznym stopniu od jakosci cementu.
Wplyw chlorku sodu na cement portlandzki

tlumaczy si? reakcj^ trojwapniowego glinianu z in-

nymi solami na sole podwojne. Np.:
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3 Ca0Al 203 + 3 CaS04 + 31

H

20 = (1)

= 3CaO.Al203.3 CaS04.31 H20
albo

, v

3 CaO.A1203 + CaCl2 + 10 H20 = (2)

= 3CaO +Al2O 3.CaCl2.10H2O

Gdy mieszanina cementowa zawiera zarowno

siarczany jak i chlorki, to najpierw przebiega reakcja

wg rownania (1) do chwili, az wi?kszosc siarczanow

przereaguje. Nast?pnie przebiega reakcja wg row-

nania (2), przy czym szybkosc przebiegu reakcji

jest gwaltowna.
. .

Odnosnie odpornosd na siarczany mieszaniny

cementowej sporz^dzonej na wodzie sionej, lite-

ratura podaje, iz mozna przypuszczac, ze b?dzie

ona wi?ksza niz cementu sporz^dzonego na wodzie

slodkiej. Odpornosc ta bowiem zalezy od trojgli-

nianu wapnia b?d^cego skladnikiem cementu port-

landzkiego, a poniewaz 3 CaO . A1203 l^czy si?

z NaCl do postaci podwojnych soli, odpornosc ta

moze bye znaeznie wyzsza.

Metodyka badan wlasnosci cementu

Stosowan^ dotychczas metodyk? badan wedlug

norm G.O.S.T.-u poszerzono w Instytucie Nafto-

wym przez wprowadzenie nowych oznaezen wlas-

nosci cementu. W zwi^zku z czym badania wlas-

nosci cementow obejmowaly:

1) c* wl. zaczynu cementowego,

2) rozlewnosc, ktorq oznaezono w okreslonych

odst?pach czasu,

3) zmiany obj?tosci zachodz^ce w czasie wicj-

zania cementu w srodowisku wodnym w cza-

sie 24 godzin,

4) czas wi^zania cementu w temp. 20° + 2° C
i w 75 °C pod cisnieniem atmosferyeznym,

. 5) wytrzymalosc mechaniczn^ cementu na zgi-

nanie

6) wytrzymalosc mechaniczn^ cementu na zgnia-

tanie,

7) filtracj? mleka cementowego.

Badania prowadzono przy rozlewnosci 175 mm
i od 200—220 mm, tzn. ze ta sama receptura byla

badana przy rozlewnosci 175 .mm i 200—220 mm.
Stosunek wody do cementu (w/c) regulowano wg
rozlewnosci. Oznaczenia poszczegolnych wlasnosci

cementu prowadzono na nast?puj^cych aparatach:

1) Ci?zar wlasciwy mleka cementowego wag^ ze-

stawu „Baroid“ uzywan^ do badania wlasnosci

pluczki.

2) Rozlewnosc przy pomocy stozka Vicata.

3) Zmiany obj?tosci oznaezano w specjalnie

skonstruowanym aparacie. Pomiary te prze-

prowadzono w temperaturze stalej (20 °C).

Przeprowadzono rowniez proby pomiaru

zmian obj?tosci w wyzszej temperaturze,

jednak stwierdzono, ze wskutek trudnosd

w utrzymaniu niezmiennej temperatury pod-

czas pomiaru wyniki nie byly powtarzalne.

4) Czas wi^zania oznaezono przy pomocy igly

Vicata.

5) Wytrzymalosc mechaniczn^ na zginanie ozna-

ezono przy pomocy aparatu Michaelisa.

6) Wytrzymalosc mechaniczn^ na zgniatanie okre-

slono przy pomocy prasy wytrzymalosciowej.

7) Filtracj? mleka cementowego oznaezono przy

pomocy prasy filtracyjnej zestawu „Baroid“.

Ponadto okreslano rowniez w kg/cm2 sily wi$-

Z^ce cement z sol^. W tym celu wycinano z krysz-

talu soli kamiennej kostki o wymiarach 15 X 15 X
X 30 mm, ktore stawiano na szkle wewn^trz piers-

cienia Vicata. Nast?pnie na gorn^ powierzchni?

kostki stawiano pr?t metalowy o przekroju rownym
tej powierzchni i pierscien Vicata zalewano spo-

rz^dzonym mlekiem cementowym. Po uplywie

okreslonego okresu czasu wypychano kostki soli na

prasie i obliczano sily wi^z^ce cement z sol;* w kg/

/cm2
. Stwierdzono, ze pomiary przeprowadzone t^

metod^ dawaly dobre rezultaty i byly powtarzalne.

Probki cementu do badan wlasnosci mechanicz-

nych przechowywano w wannie z roztworem soli

kuchennej o takim st?zeniu jakim zarobiony byl

cement. Szereg oznaezen wlasnosci mechanicz-

nych zwi^zanego cementu przeprowadzono w temp.

75 °C.

Opis wynikow badan

Przed rozpocz?ciem badan nad zagadnieniem

wi^zania cementow w pokladach soli kamiennej

przeprowadzono doswiadezenie, jak wi^ze cement

Z solg. zarobiony na wodzie slodkiej. W tym celu

w bloku' soli odwiercono kilka otworow, w ktore

stawiano pr?ty metalowe i woln^ przestrzen zale-

wano cementem zarobionym na wodzie slodkiej.

Po zwi^zaniu cementu, po uplywie 1, 2, 3 i 7 dni,

stwierdzono, ze cement wi^zal silnie z pr?tem me-

talowym, lecz nie wi^zal z sol^, wskutek czego pr?t

Z cementem mozna bylo; latwo usun^c z bloku sol-

nego. Stwierdzono rowniez, ze na granicy cement—
— sol istniala szczelina.

i

Fot. 1. Cement zarobiony na wodzie slodkiej

Drugie doswiadezenie przeprowadzono z kost-

kami solnymi w sposob identyezny jak opisano

w rozdziale „Metodyka badan" z roznic^, ze
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cement sarobiono na wodzie slodkiej. W wyniku
tego doswiadczenia stwierdzono rowniez, ze na gra-
nicy sol— zwigzany cement, istnieje szczelina i po
odwroceniu pierscienia z cementem kostka solna
wypada (fot. 1 i 2). Dla porownania zalgczono
zdj?cie, na ktorym widoczne jest, ze cement zaro-
biony na roztworze soli kuchennej wigze z solq
i ze na granicy cement— sol nie wyst?puje szcze-
lina, jak to ma miejsce przy cemencie zarobionym
na wodzie slodkiej.

Fot. 2. Cement zarobiony na 20% roztworze NaCl

Doswiadczenia powyzsze potwierdzily wiado-
mosci zaczerpni?te z literatury, ze cement zaro-
biony na wodzie slodkiej w ogole nie wigze z solg.

Zjawisko to spowodowane jest nadmiarem wody
w mleku cementowym. Jak wiadomo, do zwigzania
cementu potrzeba okolo 25% wody (w stosunku
do wagi cementu) jednak ze wzgl?du na to, ze dla
zatloczenia cementu do otworu mleko cementowe
musi posiadac odpowiednia plynnosc, dlatego do
cementu dodaje si? wi?kszg ilosc wody niz to jest

potrzebne do jego zwigzania. Nadmiar wody moze
wydzielac si? w czasie wigzania cementu.
Celem wyeliminowania mozliwosci rozpuszcza-

nia soli przez filtrat, wydzielajgcy si? z cementu
stosowano do zarabiania cementu roztwory soli
kuchennej. Ze wzgl?du na to, ze wedlug literatury
najlepsze wyniki wigzania cementu z pokladami soli

otrzymywano przy zarabianiu cementu roztworem
soli o wi?kszym st?zeniu, badania prowadzono, za-
rabiajgc cement 20%lub 25%-wym roztwor?m soli

kuchennej. Nie prowadzono badan z wi?kszymi
st?zeniami soli z tego powodu, ze w skali przemyslo-
wej mogg bye trudnosci ze sporzgdzaniem takiego
roztworu. Badania prowadzono z kilkoma gatun-
kami cementow najcz?sciej stosowanymi do ce-
mentowania otworow a to ..Groszowice 400“,

,.Sa-
turn 350", ..Grodziec 350“, ..Pokoj 350". Przepro-
wadzanie badan z kilkoma gatunkami cementow
mialo na celu wytypowanie takiego cementu, ktory
najlepiej nadawalby si? do zastosowania w pokla-

FTA Nr 11

dach soli. Jako kryterium przydatnbsci cementu do
powyzszego zadania przyjmowano czas poczgtku

Tablica 1

Sklad chemiczny klinkierow pobicranych w r 1957w poszczegolnych cementowniach przebadanych
przez L P. W. M. B.

Cemento-
wnia Si0 2 Fe 203 ai2o3 CaO MgO so 3

WoJne

Ca

Groszowice
Grodziec
Saturn
Pokoj

19,75

21,08
1 22,11

23,07

2,69

3,39
3,98
2,49

8,01

6,40

5,56
5,16

66,82
66,37
65,52
66,42

1,12

1,62

1,57

0,82

0,25

0,30
0,32
0,22

1,08

0,74
0,47
0,43

wigzania w temperature normalnej i 75° C, wlas-
nosci mechaniczne zwi^zanego cementu oraz sily
wi^ce cement z S0I3.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwier-
dzono, ze sposrod przebadanych gatunkow ce-
mentow zarabianych na 20% lub 25% roztworze
soli ^kuchennej cementy „Saturn 350“ i „Grodziec
350“ wykazuj^ najwi?ksze sily wi^ce (w temp,
pokojowej) i z tego powodu z tymi cementami prze-
prowadzono najwi$ksz3 ilosc badan. Sily wi^ce
cementu „Grodziec 350“ i „Saturn 350“ zarabia-
nych na 20% lub 25% roztworze soli kuchennej S3
znaeznie wyzsze niz cementu „Groszowice 400“
Zarabianego na 20% roztworze soli (tabl. 2).

Przeprowadzone badania wykazaly ponadto, ze
pocz^tek wigzania cementu „Groszowice 400

44

w temp. 75 °C jest krotszy niz cementu „Grodziec
350“ i ^Saturn 350“; z tych powodow cementu tego
nie typuje si? do przemyslowego zastosowania przy
cementowaniu pokladow soli kamiennej.
Badania z cementem ,,Pokoj 350

44

przeprowa-
dzono jedynie fragmentaryeznie, poniewaz cement
ten zarobiony na 20% roztworze soli kuchennej ma
bardzo mal^ wytrzymalosc mechaniczne tak na
Zginanie jak i na zgniatanie (po 24 i 48 godzinach).
Przechodz^c do omowienia wlasnosci cementow

„Saturn 350
44

i „Grodziec350“ zarabianych na 20%
lub 25% roztworze soli kuchennej nalezy stwierdzic,
Ze czas ^i^zania tych cementow w temperature
normalnej jest wystarczajecy, natomiast w tempe-
rature podwyzszonej (75 °C) czas poczgtku wie-
zania jest za krotki. Pozostale wlasnosci tych ce-
mentow s^ zadawalaj^ce. Dotyczy to zwlaszcza
wlasnosci mechanicznych tych cementow, ktore ma-
le roznie si? od wlasnosci mechanicznych tych ce-
mentow zarobionych na wodzie slodkiej.

Ze wzgl?du na to, ze poklady soli kamiennej
w naszyeh warunkach geologicznych wyst?puje
przewaznie w wi?kszych gl?bokosciach, gdzie wy-
st?pujq juz wyzsze temperatury, zastosowanie tych
cementow zarobionych na 20% lub na 25% roz-
tworze, soli kuchennej byloby niemozliwe z powodu
ich krotkiego czasu wigzania w wyzszyeh tempera-
turach. Z tego powodu przebadano niektore do-
datki opozniajece czas wigzania jak lugi posulfitowe,
tyloz? (karboksymetyloceluloz?) i kwas borowy
(H3B03), Dodatki te dozowano od 0, 1% (w sto-
sunku wagowym do wagi cementu) zwi?kszajqc
ich ilosc co 0, 1% az do momentu gdy uzyskano
znaezne przedluzenie czasu poczgtku wigzania.
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Zestawienie wynikow badari sil wi^z^cych cement z solq Tablica 2

Gatunek cementu + dodatki
Temp,
pomiaru

°C .

Rozl.
w
c

Wielkosc kostki

soli kuchennej
w mm

Przyczepnosc soli kuchennej
do cementu w kg/cm2

Uwagi
po

24 godz.
48 godz. 72 godz. 7 dniach

Cement „Groszowice 400'*

zarobiony na wodzie slod-

kiej 20 0,5 15 x 15 x 15 1,33 5,5 10,6 10,8

Kostka
sporzadzona
Z piaskowca

Cement t,Groszowice 400"

Zarobiony na 20% roztw.

NaCl 20 0,5 15 x 15 x 30 0,33 0,66 0,69 0,69

Cement „Groszowice 400"

+ 4% ziemi okrzemk, za-

rob, na 20% roztw. NaCl 20 0,5 15 x 15 x 30 0,44 0,67 0,69 0,69

Cement „Groszowice 400'

*

+ 8% ziemi okrzemk. za-

rob. na 20% roztw. NaCl 20 0,5 15 x 15 x 30 0,50 0,66 0,67 0,69

Cement „Grodziec 350"

zarobiony na 20% NaCl 20 — 0,5 15 X 15 x 30 0,66 2,11 6,11 10,0

Cement „Grodziec 350" +
4- 4% ziemi okrzemk. za-

rob, na 20% NaCl 20 0,5 15 x 15 x 30 0,66 1,77 2,22 5,88

Jak wyzej -f 8% ziemi
okrzemkowej 20 — 0,5 15 x 15 x 30 0,66 1,50 2,88 3,55

Cement Saturn 350" za-

rob. na 20% NaCl 20 175 0,35 15 x 15 x 30 0,6 2,7 7,7 1,1

Jak wyzej 20 220 0,47 15 x 15 x 30 0,3 2,5 3,8 4,2

Jak wyzej 60 220 0,47 15 x 15 x 30 8,8 12,1 13,5 13,2

Cement „Saturn 350" za-

rob. na 25% NaCl
:

20 180 0,39 15 x 15 x 30 0,66 7,7 12,9 14,4

Jak wyzej 20 220 0,52 15 x 15 x 30 0,38 7,4 12,0 14,4

Wymienione dodatki dodawano do roztworu soli

kuchennej przed zarobieniem mleka cementowego,

Stwierdzono, ze dzialanie podanych wyzej do-

datkow opozniaj^cych czas wi^zania cementu nie

0 1 2 3 4 5 6 7 ' 6 9 10

Godiiny

Cement earobtony na 25 % rozfooru NaCL

0123456769 10
Godziny

Rys, 1, Wplyw relatyny na czas wi^zania cementu
w temperaturze 75°C

jest identyezne. Najlepiej sposrod przebadanych
dodatkow dziala karboksymetyloceluloza produ-

kowana przez zaklady Chemiczne w Pionkach

pod nazw^ relatyna. Dodatek juz 0,1% relatyny

przediuza pocz^tek wi^zania cementu „Saturn 350“

w temp, 75 °C z l
h30' na 2h05,. Przy dodatku 0,2%

relatyny czas pocz^tku wi^zania wynosi juz 3h10'

a przy 0,3% relatyny 4h. Dodatek relatyny przediuza

rowniez koniec wi^zania lecz w nieduzym stopniu

(rys. 1), Nalezy jednak podkreslic, ze w mia-

r? dodawania coraz wi?kszych ilosci relatyny spa-

daj^ wlasnosci mechaniczne zwlaszcza od ilosci

0,4%,
Kwas borowy (H3B04) dziala rowniez opoznia-

jqco na pocz^tek wi^zania cementu, ale dopiero

w wi?kszych ilosciach, W przeciwienstwie do re-

latyny, ktora dziala opozniaj^co w miar? dodawania
coraz wi?kszych ilosci, kwas borny dziala dopiero

od ilosci 0,5%, apo przekroczeniu tej ilosci, a wi?c

juz przy dodatku 0,6% przedluzenie pocz^tku wi%-

zania jest juz bardzo znaczfie, bo wynosi ponad

7 godzin (rys, 2), Z tego powodu, ze nie-

duze juz zwifkszenie ilosci kwasu bornego z 0,5%
na 0,6% powoduje gwaltowne przedluzenie po-

cz^tku wiqzania nie typuje si? kwasu bornego do
stosowania w skali przemyslowej, poniewaz do-

kladne dozowanie dodatkow do cementow w skali
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przemysiowej jest trudne, przez co moznaby spo-

wodowac dodanie za duzej ilosci H3BO3.

Dziatanie lugow posulfitowych na cement spo-

rzqdzony na 20% roztworze NaCl jest bardzo nie-

jednolite. Dodatek ich w ilosci od 0,1% do 0,3%

nie przedluza poczqtku wi^zania, natomiast prze-

dluza znacznie koniec wi^zania cementu. Dopiero

dodatek 0,4% lugow posulfitowych przedluza po-

cz^tek wiqzania do 4h, a koniec wi^zania az ponad

7h i rys. 3). StwierdzonO, ze przy dodawa-

niu lugow posulfitowych do cementu zarobionego

na 20% roztw. NaCl wyst?puje pienienie si? mleka

cementowego, o czym swiadczy fakt zmniejszenia

si? ci?zaru wlasciwego mleka cementowego po do-

daniu lugow posulfitowych.

Zupelnie odwrotnie dziala dodatek lugow po-

sulfitowych na czas wkjzania cementu sporzqdzo^

nych na 25% roztworze NaCl. Dodatek ich w ilosci

0,1% powoduje juz przedluzenie pocz^tku wi^zania

do 4h40'. W miar? dodawania wi?kszych ilosci czas

wi^zania przedluza si? znacznie (rys. 3). Bada-

nia wykazaly, ze w miar? dodawania wi?kszych

ilosci lugow posulfitowych zmniejsza si? wytrzy-

malosc mechaniczna cementow* Z tych powodow,

nie typuje si? lugow posulfitowych do przemyslo-

wego zastosowania, poniewaz przy ich zastosowaniu

moze wyst^pic niebezpieczenstwo nieudania ce-

mentowania*

Jak juz poprzednio zaznaczono mog3 wyst?po-

wac przypadki, w ktorych b?dzie zalezalo na utrzy-

maniu nizszego ci?zaru wlasciwego, anizeli otrzy-

muje si? przy sporz^dzaniu mleka cementowego

zarabianego na 20% wzgl?dnie na 25% roztworze

NaCL Przypadki takie mog^ wyst?powac w po-

kladach szczelinowatych lub oznaczaj^cych si? duz;*

chlonnosci^* Ci?zar wlasciwy mleka cementowego

zarabianego na roztworze NaCl mozna obnizyc

przez dodanie do cementu substancji odznaczaj^-

cych si? niskim ci?zarem wlasciwym nie reaguj^-

cych z S0 I3 kuchenn^* Najbardziej do tego celu na-

daje si? ziemia okrzemkowa, ktora jest substancji

inertni i ma ci?zar wlasciwy zblizony do bentonitu*

Przeprowadzone badania wykazaly, ze przez

dodatek ziemi okrzemkowej do cementu qbniza si?

ci?zar wlasciwy mleka cementowego* W badaniach

dodawano ziemi? okrzemkowi w ilosci od 2% do

10%* Stwierdzono, ze dodatek ziemi okrzemkowej

przedluza cz?sciowo czas wi^zania cementu za-

rabianego na roztworze NaCl tak w temp* normal-

nej jak i podwyzszonej oraz obniza przyczepnosc

Z pokladem soli* Okazalo si?, ze im wi?kszy dodatek

ziemi okrzemkowej tym bardziej zmniejszaji si?

wtasnosci mechaniczne cementu mierzone po 24

godz* Nalezy jednak podkreslic, ze po dluzszym

okresie czasu wtasnosci mechaniczne cementu z do-

datkiem ziemi okrzemkowej wzrastajiipo 28 dniach

osiigaji wartosci, prawie identyczne jak bez do-

datku ziemi okrzemkowej (tabl* 3)* Powyzsze oko-

licznosoi nakazuji zachowanie wlasciwego umiaru

w dodawaniu ziemi okrzemkowej*

Przeprowadzone pomiary zmiany obj?tosci wii-

zania cementu w srodowisku wodnym w okresie

24 godz* wykazaly, ze zarowno sam cement za-

robiony na roztworze NaCl jak i cement z dodatkiem

ziemi okrzemkowej zarobiony na tym samym roz-

tworze soli kuchennej ulega skurczowi w gram-

each od 2% do 3%*

Cement zarobiony na 20 % roztuQru NaCl

Godziny

Cement zarobiony na 25 % rozfHoru NaCl

Cement zarobiony na 20 % rortuoru NaCl

Cement zarobiony na 25% rozfuoru NaCl

Rys* 3* Wplyw lugow posulfitowych na czas wi^zania

cementow w temperaturze 75°C

Wnioski

1) W pokladach soli kamiennej mozna przepro-

wadzic cementowanie cementem zarobionym

na 20—25% roztworze NaCl*

2) W pokladach gdzie mog^ wyst?powac ucieczki

mleka cementowego nalezy dodawac do ce-

mentu suchego tak^ ilosc ziemi okrzemkowej

aby otrzymac z^dany ci?zar wlasciwy mleka
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cementowego. Cement wymieszany z ziemiq
okrzemkow^ nalezy zarabiac rowniez na 20

—

25% roztworze soli kuchennej.
3) Do cementowania pokladow soli kamiennej

nadaje si? cement „Saturn 350 i Grodziec 350"
zarobiony na 20—25% roztworze NaCl.

4) Przed przyst^pieniem do cementowania prze-
znaczon^ ilosc wody nalezy zasolid tak, aby
roztwor ten zawieral 20—25% soli.

5) W otworach gl?bokich, do opozniania czasu
wi^zania nalezy stosowac relatyn?, w ilosci
0.2—0,3% (w stosunku do wagi cementu).
Relatyn? przed cementowaniem nalezy roz-

puscic w roztworze soli kuchennej, ktory b?-
dzie stosowany do sporz^dzenia mleka ce-
mentowego.

6) Stosunek roztworu soli do cementu powinien
bye tak dobrany, aby rozlewnosd mleka ce-
mentowego wynosila od 200—220 mm.

7) Przed cementowaniem kazdego otworu w po-
kladach soli nalezy kazdorazowo cement prze-
badac w laboratorium celem stwierdzenia, czy
jego wlasnosci po zarobieniu z 25% roztworem
soli (przy uwzgl?dnieniu ewentualnego do-
datku ziemi okrzemkowej) pozwalajq na za-
stosowanie go do cementowania.

Mgr \Vladyslaw Chajec
Instytut Naftowy

551.494: 622.32 (438)

Chemiczna charakterystyka wod wgftjbnych
polskich Karpat i Przedgorza

Dotychc2;asowe badania charakteru chemicznego
wod napotykanych w gl?bokich wierceniach prze-
myslu naftowego w Polsce ograniczafy si? do ma-
lych obszarow, zas tematyeznie poruszaiy glownie
tylko wazniejsze zagadnienia zwi^zane z mozli-
wosci^ korelacji poziomow geologicznych oraz
wykorzystania skladnikow wyst?puj^cych w wo-
dach(2 >^ n > 16\
Rowniez wqski zakres badari spotyka si? w lite-

rature zagranieznej z nielieznymi wyj^tkami ob-
szermejszego uj?cia spraw chemizmu wod wgl?b-
nych, jak np. w pracach W. A. Sulina.

Sktad chemiczny wod wgl?bnych moze bye roz-
patrywany pod wieloma aspektami. Jego znajomosc
moze ulatwic przeprowadzenie korelacji poziomow
stratygraficznych, moze przyezynic si? do wyjasnie-
ma genezy powstania zloz naftowych. Sklad che-
miczny wod decyduje wreszeie o jej wykorzystaniu
dla celow balneologicznych oraz jako surowca dla
przemyslu chemicznego (przy duzym st?zeniu np.
jodu, bromu, magnezu, soli kuchennej itp.).

Niniejsza praca ma za zadanie dokonac ogolnego
przeglqdu sktadu chemicznego wod wgl?bnych po-
znanych wierceniami na obszarze polskich Karpat
i Przedgorza. Analizy chemiezne skladu tych wod
obejmowaly bez mala 1500 probek wod z rozno-
rodnych poziomow geologicznych.
Poza nielieznymi analizami, ktore zachowaly si?

Z lat przedwojennych i okresu okupaeji, podstaw?
opracowania stanerwig analizy wod wykonane w 2a-
kladzie Chemii Kopalnianej Instytutu Naftowego,

,

przy czym niektore analizy byly takze konfrontowa-
wane z analizami wykonanymi przez inne labo-
ratoria.

Analiza skladu chemicznego
wod wgt?bnych

Podstawg dla przeprowadzenia charakterystyki
poziomow wodnych sq analizy zawartosci nast?pu-
j^cych skladnikow rozpuszczonych w wodzie:

Chlorki (Cl) sq glownym skladnikiem wod
Z omawianych poziomow i obszarow. Anion ten
byl oznaezany we wszystkich bez wyjqtku prob-

kach. Stosowane metody analityczne nalezy do
bardzo dokladnych i rownoczesnie latwych w wy-
konaniu nawet w laboratorium polowym. Dlatego
oznaezenie to jest podstawowe rowniez w analizach
skroconych. Zawartosc chlorkow jest u tych wod
wskadnikiem ogolnej mineralizaeji. Tylko w nie-
licznych przypadkach chlorki wyst?pujq w mniej-
szej ilosci anizeli pozostale jony. Uwaga ta odnosi
si? glownie do wod oligocenu. Oczywiscie nie bierze
si? tutaj pod uwag? wod infiltrujqcych z powierzchni
ziemi. Najwigksza zawartosc chlorkow stwierdzono
w solance miocenu w jednym z odwiertow w re-
jonie Bochni w gl?b. 433 m, mianowicie 174 g/1.
Wypada nadmienic, ze najwi?ksze st?zenie chlor-
kow stwierdzono — poza Karpatami i Przedgo-
rzem — w solance cechsztynu z odwiertu na Nizu
Polskim — 187 g Cl'/l.

Bromki (Br) oznaezano w malej ilosci probek,
dlatego uzyskane wyniki nie mogq bye brane pod
uwag? przy charakterystyce wszystkich poziomow
wodnych. Z tych wzgl?dow zestawienie tabl. 1 nie
Zawiera pozycji dla bromkow. Ze wzgl?du na trud-
nosci analityczne oznaezenia malych ilosci brom-
kow obok duzyeh ilosci chlorkow dokladna ana-
liza trwa bardzo dlugo, a same metody oznaezania
bromkow w wodach mineralnych kryjq cz?sto
zrodlo bl?dow. Szczegolnq uwag? zwrocono na za-
wartosc bromu w solankach zawierajqcych rowniez
duze ilosci jodu. Chodzilo glownie o znaezenie
przemyslowe i balneologiczne tych solanek. Na
podstawie szeregu analiz mozna ogolnie potwier-
dzic znanq <zasad?, ce bromki wyst?puja w wodach
wgl?bnych w ilosci wi?kszej niz jodki, przy czym
stosunek ten okresla si? cz?sto na 2:1. Na przyklad
w solankach jodowych rejonu Skoczowa stwierdzo-
no bromkow ponad 100 mg/1, w rejonie Bochni ok.
180 mg/1, Mielca 20 mg/1, w rejonie zas Gorlic-
Krosna-Sanoka ok. 50 mg/1.
Jodki (J) byly przedmiotem szczegolnego zain-

teresowania i juz od r, 1947 oznaezanie zawartosci
tego skladnika bylo nieodzownq cz?sciq skladow^
analizy bez mala kazdej probki wody wgl?bnej
(2, 3). Z reguly stosowano trzy rozne metody ana-
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lityczne w celu wzajemnego sprawdzenia wynikow*
Dzi?ki tym systematycznym analizom zostaly wy-
kryte olbrzymie zasoby solanek jodkowych i do-

starczono pewne podstawy dla ich obliczenia*

Ogolnie we wszystkich poziomach wod wgl?b-
nych Karpat i Przedgorza zawartosc jodkow wynosi
przynajmniej kilka czy kilkanascie mg/L W rejonie

Gorlic-Krosna-Sanoka spotyka si? przeci?tnie ilosci

20 mg/1, przy czym nie juz rzadkosci^ solanki

zawieraj^ce 30, 50 a nawet 60 mg/l Okolicznosc ta

posiada kapitalne znaczenie, jezeli chodzi o mozli-

wosc wykorzystania tych wod przez lecznictwo bal-

neologiczne*
.

Jak wiadomo, w lecznictwie, za jod-

kow^ uwaza si? tak^ wod? mineralnq, ktora za-

wiera 1 mg J'/L zas wody znanych uzdrowisk zawie-
raj^ kilka miligramow jodu w litrze.

Najbogatsze w jod s^ poziomy solankowe tor-

tonu w rejonie Skoczowa, gdzie stwierdzono re-

kordow^ w Polsce zawartosc jodu 144 mg J’j\ ora

z

w rejonie Bochni, zawieraj^ce 114 mg J'/L Z tych

tez wzgl?dow te dwa obszary posiadaj^ pierwszo-

rz?dne znaczenie przemyslowe (3, 9, 10, 12)*

Krysztaly jodu uzyskanego z solanlu wgl^bnej — osadzone
na scianach odbieralnika aparatury doswiadczalnej

Wodorow?glany (HC03) wyst?puj3 we wszyst-
kich wodach wgl?bnych z tym, ze mioceriskie za-

wieraj^ tylko sladowe ich ilosci* Najwi?cej nato-
miast znajduje si? ich w wodach oligocenu i eocenu.
W tablicy 1 podano wodorow?glany jako sum? ich

Z w?glanami alkalicznymi, ktorych obecnosc stwier-

dzano w wielu analizowanych probkach* Poniewaz
jednak oznaczenia te byly wykonywane w labora-

ratorium, a nie na miejscu pobrania probki (przy
odwiercie), pozostaje zagadnienie obecnosci HCOs

obok C03 i C02 w wodach spraw^ otwart^* Wa-
runki pracy nie pozwolily na wyjasnienie czy wody,
w ktorych w laboratorium stwierdzono jon C03

"

rzeczywiscie zawieraj^ go rowniez w warunkach
zlozowych, czy tez jest to wynik przemian wyst?-
puj^cych w drodze Z odwiertu do laboratorium*

Rowniez nie dysponuje si? dokladnymi oznacze-
niami C02 w omawianych wodach*
Krzemiany (Si03) rozpuszczalne ’oraz koloidal-

n^ krzemionk? podano w przeliczeniu na anion
kwasu metakrzemowego bez przeprowadzenia na
razie dyskusji, o ile stanowisko to jest sluszne* Jak
widac z zestawienia, skladnik ten nie przedstawia
znaczenia dla charakterystyki wod*
Siarczany (S04) rowniez nie s^ w niniejszej

pracy traktowane jako skladnik wskaznikowy, umo-
zliwiaj^cy wydzielenie typow wod wgl?bnych dla

duzych obszarow* Stosuje si? go natomiast w ko-

relacji szczegofowej niektorych elementow geolo-

gicznych* Pewn^ trudnosc stanowi jednak brak
regularnosci i duzy rozrzut zawartosci siarczanow
w wodach nawet tego samego horyzontu* Z tych
tez wzgl?dow przy opracowaniu zestawienia ta-

blicy 1 byly duze trudnosci w wyborze przeci?tnej

zawartosci okreslaj^cej zawartosc siarczanow*

Glin i zelazo (A1 + Fe) podano razem, mimo
ze w wielu probkach oznaczano rowniez zelazo od-
dzielnie* Pog4d na rzeczywist^ zawartosc zwi^zkow
zelaza w wodach jest jednak utrudniony, gdyz trze-

ba liczyc si? z jednej strony z wplywem zarurowania
odwiertu, z drugiej zas w wyniku ulatniania si?

C02 i aeryzacji wody podczas poboru probki i jej

transportu do laboratorium cz?sc wodorow?glanu
zelazowego moze ulegac przemianie na wodoro-
tlenek zelazowy i wytr^cic si? z wody* Dlatego za-

gadnienie to wymaga bardziej szczegolowego omo-
wienia kazdorazowo dla kazdego indywidualnego
przypadku*
Wapri (Ca) wyst?puje w najwi?kszych ilosciach

w solankaclTmiocenu i kredy* Na przyklad w prob-
kach odwiertu z rejonu Mielca stwierdzono ponad
5 g/l a nawet 11 g/l* Oczywiscie nalezy miec tutaj

na uwadze ewentualny- wplyw cementu wzgl?dnie
pluczki w przypadku odwiertow wierconych syste-

mem obrotowym, jakim byl wiercony odnosny otwor*
Najmniej zawierajq wapnia wody oligoceriskie*

Zawartosc magnezu (Mg) wynosi na ogol kilka-

dziesi^t miligramow, w solankach mieceriskich kilka-

set, przy czym na obszarze rejonu Bochni osi^ga

bez mala 1500 mg/L Te ostatnie posiadaj^ przemy-
slowe znaczenie w towarzystwie duzych ilosci jodu,
bromu i soli kuchennej*
Sod i potas(Na + K) obliczano, przyjmuj^c

uzupelnienie do 100% miligramorownowaznikow
sumy wszystkich jonow*
Ogolng. charakterystyk? wody przepro-

wadzano, posluguj^c si?
f
stosunkiem miligramo-

rownowaznikow jonow: Cl:HC03, Na:Cl, Na:Ca+
+ Mg, Ca:J i inne* Jako interesuj^ce uznano war-
tosci dla dwoch pierwszych stosunkow* Solnosci
(S1S2) oraz alkalicznosci (AjAg) obliczono systemem
Palmera* Wszystkie podane w zestawieniu tabl* 1

wartosci zostaly zaokr^glone, w wyniku czego mo-
zliwy jest bl^d± 10%*

Zaleznosc skladu chemicznego wod
wgl?bnych oil poziomu stratygraficznego

ich kolektora

Sposrod wszystkich wod solanki wyst?puj^ce
w osadach miocenu wyrozniaj^ si? szczegolnie

duzym zasoleniem, ktore cz?sto przewyzsza 100 g/l,

\
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a niekiedy osiaga nawet 250 g/1 rozpuszczonych

skladnikow. W solankach tych stwierdza si? naj-

wi?ksza w Polsce zawartosc jodu. Mianowicie w re-

jonach Skoczowa i Bochni zawartosc jodu osiaga

100—140 mg Y/L Cecha charakterystyczna jest

niska zawartosc w?glanow, w nast?pstwie czego

brak alkalicznosci I przy wysokiej I i II solnosci

oraz stosunku Na:Cl mniejszym od 0,9*

Wody oligocenu sa bardzo slabo zmineralizowa-

wane, bowiem rzadko zawieraja wi?cej niz 10 g/1

suchej pozostalosci. Sa one wybitnie wodorow?gla-

nowe, przy czym I alkalicznosc wynosi przeci?tnie

30%, a niekiedy osiaga nawet 70%. Znamienna jest

dla nich duza zawartosc jodu (mimo niskiego za-

solenia), przewyzszajaca cz?sto 30 mg J'/l* Anomalia

Brelikowa nasuwa watpliwosci, czy analizowane

probki wod pochodzily z warstw oligoceriskich, czy

tez Z utworow starszych.

Najliczniej reprezentowane sa wody eocenu
(875 analiz), pochodzace z najwi?kszego obszaru

wszystkich elementow geologicznych Karpat. Stad

dosyc duza roznorodnosc ich typow. Przewaza

jednak zawartosc wszystkich skladnikow srednio

20 g/1, w tym glownie chlorku sodu, oraz Z zawar-

toscia wodorow?glanow sodu przeci?tnie 3 g/L

Jodki wyst?puja w tych solankach w ilosci ok*

30 mg/1. Wybitnie wodorow?glanowa jest krynicka

woda Zubera, zawdzi?czajaca swoj sklad wplywowi
C02, dostajacego si? z gl?bszych horyzontow. We
wschodniej cz?sci antykliny Potoka i Turzepola

pojawia si? II solnosc.

Ciekawym zjawiskiem wsrod eocenu sa bardzo

silne solanki Tyrawy Solnej wyrozniajace si?

bardzo wysoka II solnoscia* Sprawa ta wymaga tez

bardziej szczegolowego omowienia w powi^zaniu

Z geologic terenu* Mozna si? tutaj np. dopatrywac

pewnych kontaktow solanek z poziomami gt?biej

zalegajacymi. Rowniez charakter chemiczny so-

lanek Lodyny podany na podstawie kilku posia-

/
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danych analiz odbiega od przeci?tnego dla wod
eocenu.

Solanki kredy gornejw omawianych rejonach

charakteryzuja si? zawartoscia skladnikow stalych,

rozpuszczonych przeci?tnie 35 g/1, natomiast kredy
dolnej 25 g/1. Ogolnie solanki kredowe w odroz-

nieniu od eocenskich cechuje niska I alkalicznosc,

Z pewna anomaly wyst?pujaca w faldzie Kryg-

Lipinki. Ciekawy jest sklad solanek poziomow
inoceramowych. Godna uwagi jest takze nie-

zwykle duza obecnosc zwi^zkow krzemowych
w solankach Slonnego.

Waznym osiagni?ciem, wynikajacym z opraco-

wania tak duzego materialu analitycznego, jest

pewne udokumentowanie, na jakim obszarze spo-

tyka si? ciaglosc tego samego charakteru chemicz-

nego wod.
Daje to moznosc w oparciu o przeci?tny sklad

chemiczny tych wod, zestawiony w tablicy 1,

ocenic zasoby produktow, mozliwych realnie do
uzyskania z solanek wybranych poziomow i obsza-

row.
W tablicy 2 podano sumaryczne zestawienie

zasobow tych produktow dla rejonow D?bowca,
Lapczycy, Wojstawia i Niwisk oraz dla karpackiego

rejonu Gorlice-Krosno-Sanok.
Tablica 2

Zasoby produktow z solanek jodkowo-bromkowych

Zasoby
Solanka
min m

3

Produkty z solanek
(

Jod Brom Magnez S61 kuchenna

Tysiace ton

pewne 700 74 110 730 83

mozliwe 3700 334 489 3410 270

Ogolnq wartosc zasobow pewnych mozna sza-

cowac na par?, a zasobow mozliwych na kilka

mid dolarow.
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Prace mikrobiologiczne Instytutu Naftowego
Wsrod problemow opracowywanych przez In-

stytut Naftowy w Krakowie pierwsze prace ba-
dawcze z zakresu mikrobiologii poszukiwawczej
rozpocz?to w 1951 roku, przy czym dorobek z tego
pocz^tkowego okresu byl zwi^zany przede wszyst-
kim z opracowaniem metodyki badari* W pierw-
szym etapie poszukiwania w?glowodorow prowa-
dzono przy pomocy szczepow wskaznikowycht1 ’ 2 > 3\
Poniewaz jednak metoda wskaznikow bakteryj-

nych z uwagi na warunki klimatyczne, a szcze-
golnie wysoki poziom wod gruntowych, okazala si?

bardzo klopotliwa, zastosowano metod? bezpo-
sredniej analizy probek glebowych na obecnosc
bakterii utleniaj^cych propan i metan* Przy tej me-
todzie z probek glebowych pobranych w terenie

Z gl?bokosci do 3 m przygotowuje si? zawiesiny
glebowe, ktore wysiewa si? na zel krzemionkowy,
zawieraj^cy bezw?glow^ pozywk? minerals* Tak
przygotowany material przetrzymuje si? w eksy-
katorach w mieszankach powietrza z propanem i po-
wietrza z metanem(4)

*

Z przeprowadzonych w tym zakresie prac na
uwag? zasluguj^ wyniki uzyskane w rejonie Ino-
wroclawia, gdzie Zaklad Geochemii wykonal kom-
pleksowe zdj?cie geochemiczne, ktore pozwolilo na
okreslenie obszarow o zwi?kszonej zawartosci bi-

tuminow (J* Strzetelski, 1957)* Zdj?cie mikrobio-
logiczne bylo prowadzone w duzo mniejszym
stopniu i obejmowalo tylko 55 stanowisk, ktore
przebadano na obecnosc bakterii utleniaj^cych pro-
pan i metan*
Na podstawie uzyskanych wynikow(4) wydzie-

lono 2 obszary
: pierwszy, w ktorym otrzymano 50%

stanowisk z bakteriami propanowymi, co autorka
uwaza za ewentualn^ wskazowk? o podziemnym
wyst?powaniu zloz w?glowodorow, i obszar drugi,
zawieraj^cy tylko 17% bakterii propanowych, uwa-
zany wi?c za mniej perspektywny* Po zestawieniu
wynikow zdj?cia geochemicznego i mikrobiologi-
cznego anomalie zwi?kszonych zawartosci bitumi-
now pokryly si? z anomaliami mikrobiologicznymi*
Rowniez obecnie prowadzone mikrobiologiczne

prace poszukiwawcze w rejonie Lubaczowa zwi^-
zane s^ z kompleksowymi badaniami geochemicz-
nymi* Prac? rozpocz?to w 1958 roku i w pierw-
szym etapie zdj?cia mikrobiologicznego przebadano
69 stanowisk* Po porownaniu ilosciowym wynikow
stwierdzono dominuj^ obecnosc (48%) stanowisk
metanowych(7

)* Poniewaz hodowla kontrolna wy-
*kazala, ze obecnosc tych bakterii nie jest zwi^zana
Z fermentacjci blonnika w glebie, a badany teren
charakteryzuje si? gazonosnosci^, prawdopodobnie
podstawowe strefy anomalii b?dzie mozna wykreslic
w oparciu o mikrobiologiczne wskazniki zwi^zane
Z metanem, Jednakze dopiero po przebadaniu
probek gleby z 107 stanowisk pobranych w 1959 r*

b?dzie mozna przeprowadzic koricow^ interpretacj?
wynikow* Material dotycz^cy tego zagadnienia jest

w opracowaniu*

Dotychczas stosowana metodyka badania probek
gleby jest jednak bardzo pracochlonna i wymaga
dluzszego okresu czasu do. uzyskania wynikow (do
30 dni) oraz nie pozwala na ich ilosciow^ ocen?*
Poniewaz przy rozwi^zywaniu tego rodzaju pro-
blemow pierwszorz?dne znaczenie ma opracowanie
szybkiej i l^twej metody wykrywania mikroflory
w?glowodorowej przyst^piono w Instytucie Nafto-
wym do rozwiqzania tego zagadnienia* Pierwsze
prace przeprowadzita A* Luchter<% ktora na zasa-
dzie aparatu Strawinskiego i aparatu do bioche-
micznego zapotrzebowania tlenu opracowala aparat
do badania aktywnosci bakterii w?glowodorowych*
Prob? rozwi^zania tego problemu przeprowadzil

autor na aparacie wlasnej konstrukcji, przedstawio-
nym na rys* l/n>*

Rys. 1* Aparat do badania aktywnosci bakterii
weglowodorowych

Aparat sklada si? z naczynia a, w ktorym umiesz-
cza si? zawiesin? bakteryjn^ lub glebow^* Naczynie
to o formie gruszki przechodzi w w^sk^ rurk? do
kranu c, sk^d polqczone jest z kalibrowanq pi-

pet^ d, do ktorej w miejscu e podl^cza si? rurk?
gumow3 naczynia poziomuj^cego* Zbiornik na-
czynia a posiada boczn^ rurk? zamykan^ zaciska-
czem b dla wprowadzenia badanej probki*
Obsluga aparatu* Sterylny aparat napelnia

si? najpierw pozywk^ mineraln^, bezw?glow^ w ten
sposob, aby we wn?trzu calego urz^dzenia nie bylo
baniek powietrza* Nast?pnie przez rurk? b wpro-
wadza si? mieszanin? propanu lub metanu oraz
powietrza w stosunku 1 : 3* Wprowadzana mie-
szanka wypycha pozywk? z naczynia a do naczynia
poziomuj^cego* Nast?pnie rowniez przez rurk? by

wstrzykuje si? 50 ml badanej probki* Zawartosc
mieszanki gazu z powietrzem w aparacie reguluje
si? tak, aby menisk slupa pozywki w pipecie d byl
nastawiony na zero lub w poblizu tej wartosci*
Poniewaz kazdy aparat przed jego uzyciem jest

dokladnie wykalibrowany, znana jest obj?tosc mie-
szanki gazowej, znajduj^cej si? w aparacie* Na
skutek zyciowej dzialalnosci bakterii w naczynku a
miejsce zuzytych skladnikow gazowych zajmuje
pozywka doplywajqca z naczynia poziomuj^cego*
Notuj^c c'odziennie o ustalonej porze cisnienie atmo-
sferyczne, temperatur? pomieszczenia oraz wy-
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sokosd meniska w pipecie d po wyrownaniu cisnien

przy pomocy naczynia poziomuj^cego, uzyskuje

si? dane o obecnosci i aktywnosci bakterii w?glo-

wodorowych* Poniewaz na zmiany polozenia me-
niska w pipecie wplyw maj^ nie tylko procesy bio-

chemiczne, przy odczytywaniu wi?c wynikow na-

lezy uwzgl?dnic poprawk? na cisnienie (redukcja

do cisnienia 760 mm slupa rt?ci) oraz pr?znosc pary

wodnej i zmiany temperatury*

Na powyzszych aparatach przeprowadzono ba-

dania aktywnosci bakterii w?glowodorowych oraz

analizy probek glebowych* Dotychczasowe wyniki

wykazaly, ze przy rozciericzeniu probki gleby

w stosunku 1 : 10 w mineralnej pozywce bezw?glo-

wej uzyskuje si? dane o wartosci badanej probki

w okresie do 10 dni*

Drugim problemem b?dqcym prac^ programow^
Instytutu Naftowego jest. zwi?kszenie wydaj-
nosci znanych zloz ropy naftowej na drodze

mikrobiologiczne j * Prace badawcze zwi^zane z tym
tematem byly prowadzone w malym zakresie* Opie-

raj^c si? na publikacjach ZoBella, Riviere'a i Do-
stale ka, przeprowadzono tylko badania laborato-

ry}ne*

W pierwszym etapie przyst^piono do hodowli

bakterii desulfuryzuj^cych, wyizolowanych z zrodel

wod siarczanych, wod naftowych i wody morskiej

Z Baltyku. Hodowle prowadzono metod^ flaszkow^

na pozywkach cytowanych przez roznych autorow*

Przewaznie jednak stosowano pozywk? Dostaleka
i Rubienczyka, ktore wzbogacano zespolem wi-

tamin B zamiast ekstraktu drozdzowego* Do izo-

lacji czystych szczepow bakterii Desnlfovibrio sto-

sowano probowkowe hodowle agarowe, zamykane
korkami gumowymi* Metoda ta data zadawalaj^ce

rezultaty* Rowniez na aparaturze wzorowanej na
pracach Dostaleka i Spurnego przeprowadzono
wst?pne doswiadczenia nad desorpcj^ ropy nafto-

wej w sztucznych zlozach przez bakterie Desulfo-

vibrio i Pseudomonas * Przez zloza wypelnione

piaskiem kwarcowym o srednicy mniejszej od
0,3 mm • przepuszczano pod cisnieniem 0,15 atm*

steryln^ wod? destylowan^, ktor^ szczepiono ba-

kteriami i wzbogacano pozywk^. minerals* Wst?pne
prace doswiadczalne wykazaly, ze przy nasyceniu

. zloza w 50% rop^ naftow^ uzyskano po przeplywie

1,5 1 wody w ci^gu 4 dni 14% uwolnienia ropy,

a po zaszczepieniu zespolami bakterii— 35% ; dalsze

doswiadczenia s^ w toku*

Natomiast w duzo szerszym zakresie prowadzono
prace badawcze nad oczyszczaniem rafine-

ryjnych sciekow krez.olowych na drodze

biologicznej, przy czym prace te prowadzi Instytut

Naftowy od 1955 r* W pierwszym etapie wyniki

uzyskiwane w skali poltechnicznej wykazywaly
zmniejszenie st?zenia krezolu o 50% przy jego za-

wartosci 1000 mg/1* Stosowana pozywka okazala

si? jednak zbyt droga(4)
* W nast?pnym etapie,

przed przyst^pieniem do badan technologicznych

nad prac^ zloz biologicznych przy uzyciu bardziej

ekonomicznych pozywek, przeprowadzone prace nad
otrzymaniem odpowiednich zespolow szczepow ba-

kterii* Szczegoln^ uwag?. zwrocono na bakterie,

ktore przez dlugi okres bytowania w zmiennych

warunkach skladu ilosciowego i jakosciowego za-

adoptowaly swoj system enzymatyczny do roz-

kladu i asymilacji fenoli w zmiennych st?zeniach

i w srodowisku ubogim w skladniki mineralne*

Dopiero maj^c tak^ mikroflor? przeprowadzono
doswiadczenia nad mozliwosci^ uzycia roznych
mineralnych pozywek* Zamiast dotychczasowego
okresowego dodawania skladnikow pokarmowych
zastosowano stal^ pozywk? minerals, co stanowi

istotny post?p w pracy zloza oraz obnizenia kosz-

tow przemyslowego oczyszczania sciekow*

W badaniach oparto si? na mikroflorze bakteryj-

nej wyodr?bnionej z sciekowych wod rafineryjnych*

Jednakze w poszukiwaniu zespolow bakteryjnych,

zdolnych do rozkladania fenoli, przebadano wody
Z rzeki Wisly i jej doplywow, z ktorych wyodr?b-
niono mikroorganizmy o wysokich uzdolnieniach

metabolicznych^* Systematycznie odprowadzane
przez zaklady przemyslowe scieki fenolowe do rzek

tak wplyn?ly na mikroflor? bakteryjn^, ze we
wszystkich badanych przypadkach (37 stanowisk)

stwierdzono zdolnosci rozkladania fenolu w st?-

zeniu 400 mg/1 bez uprzedniego pasazowania,

W celu zobrazowania zdolnosci adaptacyjnych

bakterii wzgl?dem fenolu na tablicy 1 podano
przykladowo otrzymane wyniki przy pasazowaniu

Zespolow bakterii z rzeki Przemszy*
Tablica 1

Rozklad fenolu w czasie pasazowania przez zespol
bakterii z rzeki Przemszy (Chelmek)

Pocz^tkowa
zawartosc
fenolu

mg/l

Pasaz

Koncowa zawartosc fenolu

w mg/l po godz*

48 72 96 120 144 168 192 216

400 1 0
600 2 1

800 3 0
1000 4 2
1200 5 2
1400 6 1

1600 7 3
1800 8 2
2000 9 5

Pasazuj^c zespoly bakterii z poszczegolnych rzek,

uzyskano rozny wzrost zdolnosci rozkladania fenolu,

co tlumaczyc mozna stopniem zanieczyszczenia

tych rzek sciekami fenolowymi* Na rys* 2 przedsta-

Ryc* 2* Wzrost zdolnosci rozkladania fenolu u bakterii

Z rzek: Przemszy, Chechia, Skawy, Skawinki, Soly i Szre-

niawy
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wiono wzrost zdolnosd rozkladania fenolu w czasie
pasazowania u zespolow bakterii z badanych rzek.
Stosunkowo duza latwosc w rozkladaniu fenolu

przez badane zespoly szczepow bakterii utwier-
dzila autorow w przekonaniu, ze szereg bakterii

bytuj^cych w wodzie i glebie posiada duze zdol-

Rys* 3* Wzbogacanie scieku w azotan amonu i NaCl

80

' to

30

?0

Rye, 4. Wzbogacanie scieku w superfosfat 18%

Rye* 5* Wzbogacanie scieku w superfosfat 18% i azotan amonu

nosci adaptacyjne, ktore w miar? zmiany srodo-
wiska przystosowuj^ swoje enzymy do rozkladu
fenolu

Z prowadzonych hodowli wyodr?bniono prze-
waznie czyste szczepy bakterii tlenowych,
ktorych proby calkowitej identyfikaeji zostan^ prze-

prowadzone w dalszym etapie pracy, Przez selekcj?
i mutacj? w czasie pasazy zanikaj^ oryginalne cechy
fizjologiczne, ktorych brak utrudnia identyfikaeji
Wst?pne prace diagnostyezne obj?ly 24 szczepy,

ktore wydaly si? najbardziej charakterystyczne pod
wzgl?dem rozkladania fenoli, Stwierdzono, ze po-

siadane kultury nalez^ do nast?puj^cych
rodzin: 6 Bacillaceae, 15 Pseudomorta-
daceae, 1 Micrococcaceae i 1 Mycoba-
cteriaceae oraz szczep drozdzaka, ktorego
rodziny nie okreslono(8 > 9\ Szczepy te

przebadano pod wzgl?dem ich wla-
sciwosci biochemicznych i cech morfo-
logicznych.

Po otrzymaniu zespolow bakterii zdol-
nych do rozkladania fenoli przysUjpiono
do przeprowadzania doswiadezen labo-
ratoryjnych na zlozach zrasza-
nych* W poszukiwaniu materialow,
ktore moglyby stanowic pozywk? dla
bakterii, zastosowano poraz pierwszy
surowce bogate w aktywne. skladniki
mineralne, ktorymi wylozono doswiad-
czalne zloza.

Do tego celu posluzyly fosforyty
krajowe, zawieraj^ce 14,44% P20 5 oraz
tufy filipowickie, zawieraj^ce okolo 8,4%
K20, mimo ze potas wyst?puje tutaj

w postaci minerafow trudno rozpusz-
czalnych.

Doswiadczenia przeprowadzano na
specjalnie skonstruowanych zlozach la-

boratoryjnych z szklanych rur wysokich
130 cm, o srednicy 6 cm, Natomiast
zloze w skali cwierc technicznej zbu-
dowano z rur kamionkowych o Igcz-

nej wysokosci 1,8. m i srednicy 0,3 m,
Zloza te wypelniono fosforytami krajo-

wymi, tufami filipowickimi lub kombi-
nacj^ tych dwoch skladnikow. Prze-
plyw przez zloza laboratoryjne wyno-
sit 0,25 l/godz«, cwierctechniczne
8 1/godz* bez przerwy cal^ dob? wody
wodoci^gowej, do ktorej systematyeznie
dodawano zwi?kszaj^ce si? dawki feno-
lu lub trojkrezolu. Wszystkie zloza
w pocz^tkowym okresie zraszania szcze-
piono bakteriami fenolowymi, Codzien-
nie kontrolowano zdolnosci oczyszcza-
j^ce poszczegolnych zloz oraz pH* Nato-
miast co pewien okres czasu w swie-
zych wodach wciekowych i wyciekowych
oznaezano utlenialnosc. We wszystkich
zlozach uzyskano szybki wzrost blony
biologicznej, jednakze w zaleznosci od
materialow, ktorymi byly wylozone
zloza, uzyskano rozne wyniki oezysz-
czania,

Analizuj^c otrzymane wyniki pracy poszczegol-
nych zloz stwiedzono, ze fosforyty naturalne i tufy
filipowickie nadaj^ si? do wykladania zloza. S3
one materialem stosunkowo odpornym na szybkie
wymywanie, sprzyjajq latwemu tworzeniu blony
biologicznej oraz zaspokajaj^ cz?sciowo wymagania
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pokarmowe mikroorganizmow. Uiyte wi?c su-

rowce mineralne spetniaj^ nie tylko rol? materialu

wypelniaj^cego zloze> ale rowniei dostarczaj^ mi-

kroflorze tworz^cej blon? biologicsn^ pewn^ ilosc

fosforu, potasu i mikroelementow.

Jak wykasaly doswiadczenia, przy wyzszych ob-

ci^eniach zloza fenolem w st?zeniu ponad 100 mg/1

skladniki zawarte w surowcach mineralnych nie

wystarczaj^ dla zaspokojenia zyciowych wymagan

drobnoustrojow. Dopiero po uzupelnieniu kwasem

fosforowym i azotanem amonu w ilosci 03% Pr^y

st?zeniu fenoli 350 mg/1 uzyskano 94% oczyszcza-

niaC8 > 9)
.

W dalszym etapie pracy przeprowadzono do-

swiadczenia nad oczyszczaniem koksochemicznych

sciekow fenolowych przy .
zastosowaniu fosforytow

krajowych i tufow filipowickich oraz wzbogacaniu

sciekow sol;* bydl?c3, azotanem amonu i super-

fosfatem zawieraj^cym 18% P203 . Na rys. 3, 4 i 5

przedstawiono w procentach zdolnosci do biolo-

gicznego oczyszczania sciekow fenolowych
^

na

poszczegolnych zlozach. Na wykresach wyraznie

uwidacznia si? dodatni wplyw superfosfatu i azo-

tanu amonu na stopien oczyszczania sciekow, ktore

dodawano dopiero po okresie 55 dni. Przy st?zeniu

350 mg/1 uzyskano rozklad trojkrezolu w 65%,

a scieki fenolowe udalo si? oczyscic w 70% przy

st?zeniu fenolu 350 mg/l(10)
.

Nalezy zaznaczyc, ze na terenie rafinerii nafty wy-

budowano urz^dzenie poltechniczne do oczyszczania

rafineryjnych sciekow krezolowych metod^ biologi-

czn^. Doswiadczenia b?d^ prowadzone w 1960 roku.
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Dodatki do silnikowych olejow smarowych

Praktyka ostatnich lat wykazala, ze dla uzyskania

pelnowartosciowych olejow silnikowych konieczne

jest uzupelnianie ich dodatkami, ktore maj^ za-

pewnic ich wlasciwq prac? w o wiele ci?zszych wa-

runkach szybkosci, obci^zen i temperatury niz to

spotykalo si? dawniej.-

Stqd tez kraje gdzie motoryzacja jest silnie roz-

wini?ta, jak Stany Zjednoczone i kraje Europy za-

chodniej stosujq powszechnie najrozmaitsze do-

datki do olejow a przemysl dodatkow wyraza si?

produkcjq wielu tysi?cy ton rocznie.

Panstwa Demokracji Ludowej tez zaczynaj^

uruchamiac produkcj? dodatkow do olejow, ale

niestety stawia ona dopiero pierwsze kroki i st^d

ilosc, rodzaj i jakosc jest jeszcze daleko od zaspoko-

jenia najpilniejszych potrzeb w tej dziedzinie.

W Polsce z inicjatywy owczesnego Zakladu

Technologii Nafty Instytutu Naftowego udalo si?

przelamac pewien konserwatyzm sfer rafineryjnych

i umiescic w planie prac tegoz Zakladu tematyk?

syntezy dodatkow i badania olejow z dodatkami

juz w roku 1949. Jednakze prace nad tymi zagadnie-

niami rozpocz^to dopiero na przelomie lat 1951 52

i to w bardzo szczuplej obsadzie.

Dzisiaj po okresie 7-letnim mamy na swoim

koncie opracowanie na skal? laboratoryjnq wzgl?d-

nie polteczniczn^ kilku dodatkow; jeden z nich jest

juz od roku 1958 w handlu, (wyprodukowany

w C.L.T.N w ilosci kilku ton) i w jednej z rafinerii

buduje si? instalacj? przemyslow^ dla produkcji

tego dodatku.

Dwa nast?pne s^ w stadium projektowania pro-

dukcyjnej aparatury przemyslowej. Nalezy si? wi?c

spodziewac, ze jeden z dodatkow wejdzie do prze-

myslowej produkcji pod koniec tego roku, a dwa

nast?pne pod koniec roku 1960.

Celowosc a nawet koniecznosc stosowania do-

datkow zostala podyktowana obostrzeniami wa-

runkow pracy silnika spalinowego jak:

1) wzrost szybkosci pojazdow mechanicznych,

2) wzrost tonazu,

3) trudna praca w warunkach zag?szczonej ko-

munikacji miejskiej oraz jeszcze ci?zsze wa-

runki pracy terenowej,
_

4) rozpowszechnienie silnikow we wszystkich

mozliwych klimatach, i wreszcie

5) wprowadzenie nowych konstrukcji i tworzyw

zast?pczych.

Dodatki do olejow s^ stosowane w panstwach

dysponuj3cych szlachetnymi olejami i wspanialymi

instalacjami do ich przerobki; w naszych warunkach
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prsy raczej nienadzwyczajnej bazie olejowej i da-
lekiej od doskonalosci aparaturze przerobczej — za-
gadnienie dodatkow wystepuje ostrzej, poniewaz
dochodz^ jeszcze dwa wazne czynniki, nie wcho-
dz^ce cz?sto w rachube gdzie indziej, a mianowicie

:

koniecznosc oszcz?dzania oleju i bardzo kosztow-
nego w naszych warunkach taboru motoryzacyj-
nego* Wreszcie me mozna pomin^c i tego wzglfdu,
Ze stosowanie dodatkow w pewnych wypadkach
pozwala na mniej drastyczn^ przerobk? oleju, np:
dodatki obnizaj^ce temperature krzepni^cia pozwa-
laj^ na prowadzenie odparafinowania w tempera-
ture wyzszej, dodatki lepkosciowe umozliwiaj^
mniej gl^bok^ rafinacje selektywna a wiec wieksza
wydajnosc, itp.

Dla zorientowania czytelnikow w rz?dzie wiel-
kosci zagadnienia warto przytoczyc dane liczbowe
o produkcji i stosowaniu dodatkow w najbardziej
Zaawansowanym w tej dziedzinie kraju— Stanach
Zjednoczonych*

Calkowite zuzycie dodatkow do olejow smaro-
wych w tonach na rok przedstawia tablica L

Tablica 1

1955 1956 1960

Detergenty
Podwyzszaj^ce

125,000 130,000 145,000

Wska^nik lepkosci 55,000 65,000 85,000
Antyutleniajace 30,000 31,000 43,000
Depresatory
Polepszaj^ce smarnosc

12,000 12,000 12,500

i na najwyzsze cisnienie 24,000 25,000 30,000
Hazem: 246,000 263,000 308,500

Dodatki te dodaje sie w nastepuj^cych ilosciach:

Tablica 2

Stosowanie dodatkow
|

Rodzaj dodatku %
Detergent
Antyutleniajace i antykoro-
zyjne

Podwyzszaj^ce WL*
Depresatory
Najwyzsze cisnienia
Smarnosc
Przeciwpienne

2—10

0,4—

2

0,5—10
0,1—1
5—10
0,1—1
0,0002—0,07

P Cyfry^zamieszczone w tablicy I daj'3 poj?cie jak
waznymji niemalym ilosciowo zagadnieniem staly
si? dodatki do olejow w stosunkowo krotkim okre-
sie lat 20
W ostatnim dwudziestoleciu opatentowano, opu-

blikowano i reklamowano zwlaszcza na Zachodzie
pokazn^ liczbe okolo 2000 roznych dodatkow; nie
oznacza to, ze wszystkie si? stosujejwiele jest iden-
tycznych, a roznigcych si? tylko nazwq/wzgl?dnie
roznujcych si? w niewaznych dla produkcji i w dzia-
laniu szczegolach* Jest to zrozumiale ze wzgl?du
na wspomnian^ juz selektywnosc dodatkow, ich
roznorodnosc, a takze na rozmaite kombinacje
handlowo-dewizowe. Praktyczna ilosc stosowanych
dodatkow o ustalonej renomie i sprawdzonych

wtasnosciach jest o wiele mniejsza i na pewno nie
przekracza 50* Ich sklad chemiczny i sposob pro-
dukcji jest ze wzgledow konkurencyjnych chronio-
ny tajemnicq*

Dodatki mozna podzielic na rozne grupy, bior^c
pod uwage sklad chemiczny, pochodzenie i inne,
ale najbardziej wlasciwy podzial, to podzial wedlug
ich dzialania* Nie jest on takze idealny, poniewaz
niektore dodatki wykazuj^ dzialanie wielokierun-
kowe, czyli S3 dodatkami wielofunkcjonalnymi*
Przyjety ogolnie podzial wedlug dzialania jest na-
stepujqcy:

dodatki antyutleniajace )~ Mnaczalo si? mianem
J mhibitorow

„ antykorozyjne,

tt detergentowe lub myj^ce,

„ podwyzszaj^ce smarnosc,
obnizaj^ce temperature krzepniecia oleju,

„ przeciwpienne,

„ przeciwrdzewne*

Juz sama nazwa wskazuje na charakter i dzialanie
dodatku*

Ze wzgledu na ramy niniejszego artykulu nie
mozna wyczerpuj^co omowic wszystkich rodzajow
dodatkow, nalezy wiec ograniczyc sie tylko do
dodatkow najwazniejszych dla naszych potrzeb
w tej chwili, a sposrod nich do tych, ktore zostaly
wzglednie S3 przez CLTN opracowywane, a wiec
dodatkow antyutleniaj^ch, antykorozyjnych i de-
tergentow*

Dodatki antyutleniajace nadaj^ olejowi odpornosc
na dzialanie osrodka utleniaj^cego przez wzi^cie
calego ciezaru utleniania na siebie lub przez przer-
wanie skomplikowanego, wieloetapowego procesu
utleniania w pewnym momencie i regeneracje
cz^stki olejowej* Jesli rownoczesnie i sam dodatek
ulega takze regeneracji, wowczas mozna powie-
dziec, ze jest on bliski idealu i utrzymuje swoj^
aktywnosc przez bardzo dlugi okres czasu, Na-
tomiast dodatki pierwszego typu maj^ ograniczone
w czasie dzialanie, co jeszcze nie oznacza, ze okres
ten jest krotszy od uzytecznego okresu pracy oleju*

Dodatki antykorozyjne powstrzymujq powsta-
wanie

^

w oleju substancji
. koroduj^cych zarowno

w czasie magazynowania jak i w czasie pracy silnika,
wzglednie w zetknieciu z tworzywem konstrukcyj-
nym tworz^ na jego powierzchni film ochraniaj^cy
dalsze partie metalu od korozji* Tworzenie filmu
ochronnego przez dodatki antykorozyjne oprocz
ochrony powierzchni metalu ma wazne wtorne
znaczenie dla oleju, a mianowicie zapobiega bez-
posredniemu kontaktowi czystego metalu z olejem*
Miedz, olow i inne metale dzialaj^ wybitnie kata-
litycznie na proces utleniania oleju, dlatego odgro-
dzenie ich od oleju jest waznym czynnikiem
antyutleniaj^cym* St^d tez posrednio dodatki anty-
korozyjne S3 do pewnego stopnia dodatkami anty-
oksydacyjnymi*

Dzialanie dodatkow detergentowych wzglednie
myj^cych mozna uj^c w kilku punktach:

1) powstrzymuj^ one wzglednie opozniaj^ powsta-
wanie

^

nagarow, osadow i lakow, wzglednie
zmieniaj^ charakter osadow z kleistego, ma-
zistego, na latwo odpadaj^cy i puszysty*
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2) w wypadku powstawania osadow na skutek

procesu utlenienia, rozpadu, kondensacji i in-

nych— utrzymuj^ osady w fazie rozpro-

szenia w oleju, dzialaj^c jako dyspergenty,

3) niektore dodatki detergentowe posiadaj^ wy-
bitnie zaznaczone wlasnosci myj^ce, przez co

wymywaj^ z niedost?pnych cz?sci silnika

osady i nagary powstale uprzednio przed

stosowaniem oleju z dodatkami,

4) detergenty typu naftosulfonianow (aryloalkilo-

sulfonianow) posiadaj^ dodatkow^ wlasnosc

katalizowania pelniejszego spalania ci?zszych

frakcji olejowych w warunkach pracy silnika*

Wszystkie dodatki do olejow silnikowych musz3
odpowiadac pewnym wymogom, ktore zaw?za)3
wybor tych substancji; warunki te dadz3 si? okreslic

nast?puj^co;

1) dodatek musi bye rozpuszczalny w oleju

w kazdej temperaturze i w st?zeniu najmniej

takim w jakim jest dodawany,

2) nie moze dzialac szkodliwie na cz?sci silnika,

3) musi znosic si? z olejem wzgl?dnie z innymi
dodatkami, ktore mog3 bye dodane do oleju,

4) musi bye stabilny przynajmniej w roztworze

olejowym,

-5) nie moze bye silnie toksyezny, czy dzialac

drazni^co na skor?,

6) nie powinien nadawac olejowi ani ciemnego

wygl^du, ani szczegolnie nieprzyjemnego za-

pachu,

7) produkeja jego nie moze bye specjalnie trudna

i powinna bye ekonomieznie dobrze posta-

wiona*

Z tych wzgl?dow prawie kazdy dodatek w swej

budowie zawiera dwie zasadnicze cz?sci; nosnik,

przewaznie organiezny i grupy funkcjonalne wy-
wieraj^ce wlasciwe dzialanie* Nosnik zapewnia

dodatkowi rozpuszczalnosc w oleju, nieszkodliwosc

dla silnika, stabilnosc w roztworach olejowych itp.

Grupy funkcjonalne zawieraj^. cz?sto heteroatomy

jak fosfor, siark?, azot a takze kationy metaliezne jak

bar, wapn, cynk, cyn? czy olow* Struktura drobiny

dodatku musi bye tego rodzaju, aby stosunek

nosnika do grup funkcjonalnych nie przekroczyl

pewnego minimum, bo wowczas dodatek moze
okazac si? nierozpuszczalny w oleju*

Jesli idzie o chemiczn^ budow? dodatkow anty-

oksydacyjnych, antykorozyjnych i detergentow to

jest ona
.
wielce roznorodna* Ograniczaj^c si?

tylko do tych najcz?sciej stosowanych. wydzielic

mozna: cz?sc alkilow^, arylow^ wzgl?dnie alkilo-

arylow^ sluz^c^ jako nosnik i grupy funkcjonalne,

na ktore skladaj^ si? pierwiastki takie jak fosfor,

azot (w postaci aminowej), siarka, (w formie siar-

czkow, grup sulfonowych lub tiofosforowych),

tlen i metale jak bar, wapn, cynk, jako organiezne

sole metaliezne* Siarka, fosfor, aminy wywieraj^

dzialanie antyutleniaj^ce i antykorozyjne; niektore

struktury organiezne, sulfoniany i wyzej wspomnia-
ne metale uzyczaj^ wlasnosci detergentowo-dysper-

guj^cych* Chemizm dzialania tych dodatkow tiu-

maezy si? nast?puj^co:
.

Dodatki antyoksydacyjne przede wszystkim ule-

gajq same utlenieniu bior^c na siebie atak tlenu*

Cz?sto pomi?dzyModatkiem, a utworzonym chwilo-

wo nadtlenkiem w?glowodoru (oleju) zachodzi

reakeja regeneruj^ca cz^steczk? w?glowodoru*

W kazdym przypadku ulega przerwaniu lancuch

reakcji utleniaj^cych i usuwanie samokatalitycz-

nego procesu* utleniania*

Dodatki antykorozyjne wytwarzaj^ film ochronny

na powierzchni metalu, przy czym glown;* rol?

odgrywa tu siarka i fosfor* Powstale siarezki

wzgl?dnie fosforki metaliezne, nie tylko chronic

metal przed dalsz3 korozj^, ale stanowiq w pewnym
sensie dodatek podwyzszaj^cy smarnosc oleju*

Dodatki detergentowe dzialajq przede wszystkim

przez swoje wlasnosci powierzchniowo czynne

i polarne — otaezaj^ drobiny osadu, nie pozwalaj^c

im rosn^d w wi?ksze skupiska, polarnie oslaniaj^

powierzchnie metalu chronic od osadzania si?

• lakow i nagarow*
Opieraj^c si? na tym podkladzie teoretyeznym,

praktycznych doswiadczeniach za granicq i litera-

turze z tej dziedziny— Pracownia Inhibitorow,

a pozniej wi?ksza cz?sc Zakladu Chemicznej Prze-

robki Instytutu Naftowego (obecnie jednostki te

s^ w skladzie Centrainego Laboratorium Techni-

logii Nafty) — podj?ly opracowanie nast?puj3cych

dodatkow:

1) Wielofunkcyjny dodatek uniwersalny tfU u —
w oparciu o doswiadezenia, amerykanskie—
przy wyjsciu z wlasnych surowcow, co ozna-

czalo prawie calkowit^ syntez? od chlorowco-

pochodnych pocz^wszy*

2) Dodatek terpenowy „T“, takze w oparciu

0 amerykansk^ literatur? patentow^, z tym
ze uproszczono tak spraw? surowcow^, jak

1 rezim technologiczny*

3) Dodatek detergentowy, typu naftosulfonianu

baru, ogolnie stosowany za granic^, bazuj^cy

na p^oduktach ubocznych rafinaeji olejow*

4) Depresatory typu alkilonaftalenu i alkilofe-

noli— wzoruj^ce si? na dodatkach Paraflow

i Ksantapour*

5) Detergent typu siarczko-fenolanowego wedlug
receptury radzieckiej AZNII CJATIM 1*

N

6) Dodatki do olejow przekladniowych typu

dwuksantogenow, chlorowanej parafiny i soli

organicznych olowiu*

7) Dodatki antyutleniaj^ce typu alkilofenoli

wzgl?dnie aminoalkilofenoli, oparte na pa-

tentowej literaturze zachodniej*

W tym artykule zostan^ omowione trzy dodatki,

nad ktorymi pracowal autor, a mianowicie: do-

datek uniwersalny, dodatek terpenowy i nafto-

sulfonian baru; dodatek uniwersalny— ze wzgl?du

na to, ze by! pierwszym dodatkiem w ogole opraco-

wywanym w Centralnym Laboratorium TN, dalsze

dwa zas stanowi^ pierwsze dodatki wprowadzane
do produkcji w najblizszym czasie a oleje z tymi
dodatkami zostaiy przebadane przez Centralne

Laboratorium TN i Centralne Laboratorium Pro-

duktow Naftowych w aparatach testowych, na

hamowni i w probach quasi trakcyjnych*

Pozostale dodatki byly wzgl?dnie sq w trakeie

opracowania w skali laboratoryjnej.
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Dodatek Uniwersalny— sol barowa amidu
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kwasu tiofosforowego byl lansowany w Sta-
nach Zjednoczonych jako dodatek antyutleniaj^cy,

antykorozyjny, degergent, dodatek obnizajijcy tem-
perature krzepniycia, podwyzszaj^cy wskaznik lep-

kosciowy i dodatek przeciwpienny, a wiyc rze-

czywiscie uniwersalny* Stqd tez wyplynylo nasze
Zainteresowanie tym dodatkiem, jednak pozniej
produkt otrzymany W Laboratorium wykazal slabe

dzialanie w kierunku obnizania temperatury krzep-
niycia i podwyzszania wskaznika lepkosci* W wa-
runkach amerykanskich dodatek otrzymywano przez
sprzyganie dwuoktadecylaminy z piyciosiarczkiem
fosforu i neutralizacjy produktu sprzygania wodoro-
tlenkiem barowym*
W naszych warunkach niestety trzeba bylo

syntez? przeprowadzac od najprostszych surowcow*
Po rozfrakcjonowaniu oleju gazowego z rop para-
finowych, wybran^ frakcjy chlorowano do mono-
chloropochodnej, aminowano styzonym roztworem
amoniaku i po wyizolowaniu amin poddawano je

sprzyganiu z piyciosiarczkiem fosforu, a nastypnie
neutralizowano wodorotlenkiem baru* Wychodze-
nie z mieszaniny wyglowodorow, stadia chloro-

wania i aminowania powodowaly powstawanie
wielkiej ilosci izomerow, obnizaly wydajnosc i sku-
tecznosc produktu koncowego*

Produkty uzyskiwane na skaly laboratoryjn^
wykazywaly dobr^ skutecznosc jako dodatek anty-

oksydacyjno-korozyjny i detergentowy* Przeszkod^
do budowy aparatury poltechnicznej okazal si?

brak srednio cisnieniowego (50 atm) duzego auto-
klawu, tak ze musiano zaniechac budowy takiej

aparatury* Dopiero w tym roku powstaly mozli-
wosci realizacji aparatury poltechnicznej i temat
zostal podjyty na nowo*

Trudnosci aparaturowe spowodowaty poszuki-
wanie prostszego, latwiejszego do produkcji do-
datku* Wybor padl na antyutleniaj^co-antykoro-

Zyjny dodatek, otrzymany w Ameryce jako pro-
dukt reakcji pinenu i piyciosiarczku fosforu; w na-
szym przypadku zdecydowal si? autor na terpentyny
jako tansz^, latwiej dostypn^ a zawieraj^c^ duzo
pinenu; ewentualnie przyjmowano mozliwosc wy-
cinania frakcji i rafinacji terpentyny* Pozniej te

zabiegi okazaly si? zbyteczne* Dodatek otrzymal
robocze oznaczenie „T“ i taka nazwa pozostala
do chwili obecnej*

Synteza dodatku terpenowego przedstawia siy

nastypujqco: do mieszaniny terpentyny i oleju

wprowadza siy w temperaturze 95—105°C za-

wiesiny piyciosiarczku fosforu w oleju przy usta-

wicznym mieszaniu* Po ogrzewaniu przez czas

okolo 1 godziny w zakresie temperatur od 120

—

150°C, przepuszcza si? mieszaniny na filtr, a z filtra-

tu oddestylowuje siy w prozni resztki terpentyny*
Gotowy produkt posiada nastypuj^ce wlasnosci:

Ciyzar wlasciwy
Lepkosc/100°C
Zawartosc fosforu

Zawartosc siarki

Liczba kwasowa
Liczba zmydlenia
Korozja wg* Pinkiewicza w ole-

ju selektywnie rafinowanym

0,99—1,0
2,4°E

5,5-6,0%
11 ,0-12 ,0%
29.6 mg KOH/g
112.6

7—10 g/m2

Dodatek „T“ dziala przeciwutleniaj^co i przeciw-
korozyjnie i olej z tym dodatkiem odpowiada
amerykanskiemu oznaczeniu ttRegular“ czy nawet
„Premium“*

Aparatura jest bardzo prosta, nieskomplikowana,
tworzywo konstrukcyjne nie stwarza zadnych trud-

nosci* Przy pocz^tkowych probach syntezy wy-
stypowaly trudnosci z doborem konstrukcji filtru

i plotna filtracyjnego* Ze wzglydu na duz^ lepkosc
produktu reakcji filtracjy nalezy prowadzic w wyz-
szej temperaturze, w ktorej zwykle plotno filtra-

cyjne ulega chemicznym przemianom pod dzia-

laniem zwi^zkow tiofosforowych* Zastosowanie
filtru swiecowego i tkaniny szklanej przyczynilo
siy wydatnie do skrocenia cyklu reakcyjnego*
W aparaturze poltechnicznej nie bylo rzecz^

latw^ uzyskanie prozni rzydu 10—15 mm Hg, ale

i ty trudnosc przezwyciyzono* Niezmiernie wazne
jest utrzymanie w^skich przedzialow temperatur
przy sprz?ganiu, a takze scisle zachowywanie
czasu poszczegolnych etapow reakcji* Po opano-
waniu produkcji z

10 kg terpentyny,

10 kg oleju^silnikowego

4 kg piyciosiarczku fosforu — otrzymywano
21,8 kg produktu czyli 93,9% wydajnosci teore-

tycznej*

Chemizm syntezy jest bardzo prosty*

W temperaturze 100—120°C nastypuje przy-
l^czenie 2 drobin terpenu do P2S5 z wydzieleniem
1 drobiny H2S w drugim etapie po podniesieniu
temperatury do 150°C dalsze dwie drobiny terpenu
dolqczaj^ siy, wydzielaj^c jeszcze jedn^ drobiny
siarkowodoru* Wydalany w czasie reakcji siarko-

wodor, w aparaturze przemyslowej bydzie po-
chlaniany w wodzie wapiennej*

Zastosowanie tego dodatku do oleju w ilosci od
0,1 do 0,3% daje olej o wlasnosciach zupelnie

wystarczajqcych dla olejow silnikowych stosowa-

nych przy srednich obci^zeniach i szybkosciach,

jednym slowem dla olejow smarowych do samo-
chodow osobowych* Poprawienie jakosci takiego

oleju przez uzupelnienie dodatkiem detergento-

wym— daloby juz oleje o wyzszej jakosci*

Jezeli przyjmie siy klasyfikacjy wzorowan^ na
klasyfikacji amerykanskiej, to ilosc detergentow
potrzebna do uszlachetnionych olejow przedstawia
siy nastypuj^co,

W Stanach Zjednoczonych produkuje siy rozne
detergenty, jednak przewagy wykazuj^ dodatki

typu soli barowych sulfonianow w mysl tabeli IV*

Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/18 : CIA-RDP80T00246A053000350001-4



Sanitized Copy Approved for Release 2010/05/18 : CIA-RDP80T00246A053000350001-4

Nr 11 NAFTA 319

Tablica 3

Amerykanskie
oleje

Ilosc

detergentow
Odpowiedniki nasze

Regular
Preamium
Multigrade
Heavy Duty

Super Duty

0—0,5
0,5-3%
2-5% •

4%

4-6%

Extra
Extra 8T
Letniozimowy*)
Traktorowy do ci^g-

nikow
Olej dla wyjatkowo
ciezkich warunkow

Sulfoniany otrzymuje si? na drodze przerobki

lugow po rafinacji kwasowej niektorych olejow

wzgl?dnie przez sulfonowanie pewnych frakcji

naftowych- Poniewaz w naszych rafineriach wiele

olejow poddaje si? rafinacji kwasowej, wybor typu

detergenta i surowca nie sprawial trudnosci*

Przyst^piono do opracowania syntezy soli barowej

kwasow aryloalkilowych, ktorym nadano nazw?
naftosulfonianow; nazwa ta moze nie jest chemicz-

nie jasna, ale dostatecznie tlumaczy rodzaj zwi^zku

i jego pochodzenie* Sol barowa otrzymala skrocony

symbol BaSN* Schemat produkcyjny przedstawia

si? nast?puj^co*

Lugi odpadkowe po rafinacji bialych .olejow

(paraffinum liquidum i olej wazelinowy) i ewentual-

nie po rafinacji kwasowej olejow transformatoro-

Tablica 4

Rok Sulfoniany Fenolany inne

1955 62,000 58,500 4,500

1956 65,200 59,000 5,800

1960 71,500 59,700 14,000

* Olej letniozimowy (wielosezonowy) zawiera jeszcze

dodatki lepkosciowe i depresatory.

Schematy przerobeze dodatkow:

L Dodatek uniwersalny „U ' 4

Olej gazowy surowy Frakcjonowanie
>.

Monochloropochodna
alkanu

Chlorowanie

Aminowanie 260°C
35 at

Y
Dwualkilamina Sprz?ganie

z P2S2

Frakcja oktadekanowa

Rafinacja HoSO4 i oleum

Rafinat parafinowy

amid kw^su tiofosforowego

neutralizacja Ba (OH)a

sol barowa amidu kwasu
tiofosforowego („U“)

II) Dodatek „T U

Terpentyna Sprz?ganie

Z P2S5 100—150°C

III) Dodatek „BaSN“
Lugi porafinanacyjne

ekstrakcja

Dodatek f#T“

I

alkoholo-wodny roztwor

soli sodowych

odp?dzanie alkoholu

roztwor wodny
soli sodowych

podwojna wymiana
Z BaCl2

I

Surowa sol barowa

i
benzyna + olej

oddestylowanie

benzyna olej

suszenie oczyszczanie

wprowadzenie do oleju

via benzen

25% koncentrat BaSN
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wych i kablowych, zawieraj^ce okoJo 25% soli

sodowych kwasow sulfonaftowych uwalnia si? od
oleju przez dwurozpuszczalnikowq ekstrakcj? benzy-
nq i wodnym roztworem alkoholu. Otrzymuje si?

roztwor benzynowy oleju i roztwor alkoholowo-
wodny zawieraj^cy mydia, zanieczyszczone lugiem,
siarczanem i w?glanem sodowym.

Z roztworu benzynowego regeneruje si? benzyn?
nawracan^ do procesu, a z roztworu alkoholowego
po odp?dzeniu alkoholu — wytr^ca si? chlorkiem
baru sol barow^ kwasow sulfonaftowych. Dalsza
przerobka polega na oczyszczeniu soli barowej od
zanieczyszczen nieorganicznych, osuszeniu i wpro-
wadzeniu detergenta do oleju w takiej ilosci, aby
uzyskac 25%-owy koncentrat. Przy opracowaniu
w szkle ekstrakcj? prowadzono w rozdzielaczach,
co wymagalo wielokrotnego przemywania i sto-

sowania od 3 do 5-ciokrotnej ilosci benzyny.

Wprowadzenie ekstrakcji przeciwpr^dowej w ko-
lumnach szklanych zmniejszylo o 50—60% ilosc

benzyny potrzebnej do przemywania i pozwolilo
unikn^c dlugiego odstawania roztworow.

Na podstawie doswiadczen w aparaturze szkla-

nej zaprojektowano i wybudowano instalacj? cwierc-
techniczn^ w metalu dla dwustopniowej ekstrakcji

w obu wiezach wypelnionych pierscieniami Raschi-
ga. Zarowno w skali laboratoryjnej jak i cwierc-
technicznej wiele trudnosci sprawialo osuszanie
surowego produktu i usuwanie zanieczyszczen
nieorganicznych, zwlaszcza siarczanu baru, ktory
ma tendencje do tworzenia roztworow koloidal-
nych. (Jest to dowodem dzialania dysperguj^cego
detergenta).

Doswiadczenia opisane posluzyly do sporz^dze-
nia projektu budowy instalacji przemyslowej. Dla
ulatwienia rozprowadzenia dodatku w oleju, nie
produkuje si? go w postaci stalej, ale w postaci

25% koncentratu olejowego, co poci^ga za sob^
dozowanie go w ilosci od 6 do 12%.
Ze wzgl?du na brak miejsca nalezy pomin^c

rozwazania ekonomiczne aspektow produkcji oma-
wianych trzech dodatkow; z opisu mozna juz
wywnioskowac, ze dodatek „U“ jest najbardziej

kosztowny ze wzgl?du na surowce, rezim techno-
logiczny i inwestycje aparaturowe. W dodatku
terpenowym aparatura jest tania, a w obecnej
chwili jedyny problem stanowi pi?ciosiarczek,
ktory trzeba importowac, zreszt^ niedrogi, bo
w cenie 27 zl za kg.

Przy produkcji BaSN najdrpzszym materialem
jest chlorek baru, przy procesie jednak z kazdego
kilograma lugu odzyskuje si? okolo 70 dkg oleju.
Istniej^ takze zupelnie realne mozliwosci zast^-
pienia chlorku barowego, chlorkiem wapniowym,
produktem odpadkowym przy fabrykacji sody.

Bilans materialowy syntezy tych trzech dodatkow
przedstawia tablica 5:

Tablica 5

Surowiec Na 1 kg dodatku
na 1000 kg inhi-

bitowanego oleju

tt „BaSN“
i

i

„BaSN“

Surowy olej gazowy 4,0 120
Kwas siarkowy
20% kwas siark.

0.11 — — 3,3 — —
oleum 0,22 — 6,6
Amoniak gazowy
Pi?ciosiarczek

2,7 — — 81,0 — —
fosforu 0,5 0,17 — 15,0 0,17
Chlor gazowy 0,5 — v

15,0
Wodorotlenek baru 0,23 6,9
Chlorek baru — 0,34 6,4
Terpentyna — 0,44 — 0,44
Olej smarowy — 0,44 — — 0,44
Benzyna — 0,0 — 180
Alkohol — — 4,2 — 84,0
Lug odpadkowy — 3,3 — — 66,0

*) najsuchy BaSN

Pod wzgl?dem ekonomicznym wyzszosc do-
datku jest uderzaj^ca: nawet kompozycja #tT“
i „BaSN“ jest tahsza od dodatku „U“, dopoki
dwualkylamina nie b?dzie produkowana ekono-
micznie przez przemysl chemiczny.

Skutecznosc powyzszych dodatkow zostanie
wyczerpuj^co omowiona w oddzielnym artykule,
ktory ukaze si? w jednym % najblizszych nume-
row „Nafty“.

Wspofpraca Instytutu Naftowego z zagranicq w 1959 r.

Dla uzyskania wiadomosci o biez^cym postQpie tech-
nicznym we wszystkich galQziach techniki naftowej,
IN prenumeruje biez^co fachow^ literature zagranicz-
n^, a w ramach wspolpracy z zagranicq otrzymuje do-
kumentacje naukowo-techniczne dotycz^ce roznych
problemow; ponadto pracownicy IN wyjezdzajq za
granice, a przedstawiciele zagranicznych przemyslow
naftowych zwiedzaj^ zaklady polskiego Instytutu Naf-
towego, dzielg sie swoimi spostrzezeniami z pracow-
•nikami IN.
W III kwartale 1959 r. odbyly sie nastepujqce spot-

kania z fachowcami zagranicznymi.
Dnia 26. 8. 1959 r. zwiedzil Zaklady Geofizyki i Geo-

chemii IN w Krakowie prof, dr Otto Meisser, dyrektor
Instytutu Geofizyki Stosowanej Akademii Gorniczej
we Freibergu wraz z pi?cioma dyplomantami.
Dnia 9 i 15. IX. br. prof: Aleksiejew, dyr. Instytutu

Kopalin Palnych w Moskwie zwiedzil Zaklady Geo-
chemii, Geofizyki i Geologii IN w Krakowie. W czasie
pobytu interesowal sie szczegolowo pracami geoche-

micznymi i radiometrycznymi wykonywanymi w IN,
przy czym stwierdzil, ze w ZSRR metody geochemiczne
i radiometryczne szeroko stosowane tak w bada-
niach powierzchniowych jak i badaniach wglQbnych.
Badania powierzchniowe tzw. zdj?cia radiometrycz-

ne wykonuje sie zasadniczo w 3 etapach.
Pierwszym etapem jest zdj^cie lotnicze przy zasto-

sowaniu licznikow scyntylacyjnych, drugim etapem jest
zdjecie naziemne rejonu wybranego na podstawie wy-
nikow etapu pierwszego. Trzecim etapem jest badanie
probek pobranych z odwiertow plytkich i glebokich.
Dnia 19. 9. br. odwiedzil IN ob. C. Van Dijk z Hon-

landii przedstawiciel F-my Shell Oil Comp., ktory
specjalnie interesowal sie sposobem prowadzenia do-
kumentacji w IN.
We wrzesniu br. odwiedzil P. P. Poszukiwania Naf-

towe inz. J. Alte-Teigeler, przedstawiciel fabryki
sprzQtu wiertniczego A. Wirth i S-ka w NRF.
Korzystajac z powyzszego dyrekcja PPPN zorgani-

zowala w dniu 19. IX. spotkanie wymienionego fa-
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chowca ze swoimi pracownikami oraz z przedstawicie-

lami Wyzszego UrzQdu Gorniczego i Instytutu Nafto-

wego.
W czasie spotkania gosc niemiecki omowil ogolnie

stosowane obecnie przez reprezentowan^ przez niego

fabryk^, zasady budowy urz^dzen wiertniczych oraz

udzielal odpowiedzi na stawiane mu zapytania odnos-

nie techniki wiertniczej w NRF.
Wazniejsze wiadomosci dotycz^ce kierunkow w bu-

dowie urz^dzen wietrniczych mozna krotko uj^c nast$-

puj^co. Silniki nap^dowe ustawiane S3 w ten sposob,

ze ich osie podluzne lez3 prostopadle do osi b^bna wy-
ci^gowego, przy czym pol^czone S3 one ze wspolnym
walem przystawki za posrednictwem stozkowych kol

zQbatych. Przeniesienie z walu przystawki na wyci^g
stanowi wal kardanowy. Nap^d stolu przy urz3dzeniach
ciQzszych oraz nap^d wyci^gu i pomp jest indywi-

dualny — silnikiem spalinowym lub hydraulicznym.
Podbudowy wiez normalnie maj3 wysokosc 3,6 do

6 m.
Potciczenie elementow konstrukcji podbudowy wzgl.

podbudowy z masztem wykonane S3 w postaci sworz-
nia z zawleczkami.
Wszelkie przewody rurowe i elektryczne wbudowa-

ne S3 odcinkami w poszczegolne podzespoly urz^dze-

nia.

Powszechnie stosuje sis zamiast wiez — maszty typu

A konstrukcji kratowej. Przy czym rozstaw obu nog
masztu rowna si$ szeroko§ci podlogi przy otworze.

Urz^dzenie przewozne buduje si^ tylko dla gl^boko-

sci mniejszych niz 1000 m — 1500 m. Natomiast przy

urzadzeniach stabilnych stosowanych wszQdzie tarn,

gdzie przewiduje siQ uzycie glowicy przeciwwybucho-
wej zwi^ksza si$ przenosnosc przez podzial calosci na
podzespoly przewozone i montowane w calosci, tak ze

np. urz^dzenie dla wiercen do 4000 m, skladaj^ce si^

ze stolu, wyciEjgu, 5 silnikow, 2 pomp i przystawki —
mozna przeniesc i ustawic w ci^gu 4 dni.

Nie stosuje siQ koryt pluczkowych, tylko sita i sy-

stem basenow. Przy przewiercaniu pokladow solnych

sporz^dza si$ pluczkQ na roztworze solnym, przy czym
w basenie ss^cym utrzymuje siQ sztucznie temperature

rown^ temperaturze panuj^cej w otworze wiertniczym.

Dnia 6. 10. br. odwiedzil Instytut Naftowy przedsta-
wiciel rumunskiego Ministerstwa Nafty i Chemii i Pre-
zes Stowarzyszenia Inzynierow (ASIT) b. dyrektor
Instytutu Naftowego w Campinie inz. I. Niculescu,
ktory interesowal sie organizacjq i wynikami prac na-
szego Instytutu oraz poinformowal nas o organizacji
instytutow rumunskich. W rumunskiej Republice Lu-
dowej istnieje Instytut dla spraw kopalnictwa, Insty-
tut dla przerobki ropy oraz Instytut dla petrochemii.
Zagadnien^ami geologii naftowej zajmuje sie Centralne
Laboratorium w Bukareszcie.
Dnia 8. 10. br. zwiedzili IN przedstawiciele Instytutu

Geologicznego Akademii Nauk ZSRR A. I. Muszenko
i W . S. Zurawiew. Goscie radzieccy interesowali sie

specjalnie pracami IN dotycz^cymi zagadnien tekto-
niczno-geochemicznych Nizu i Karpat. Poniewaz oby-
dwaj geologowie radzieccy s3 wspolpracownikami prof.

Szackiego, ktory opracowuje mape tektoniczn^ Euro-
py, zainteresowali sie niepublikowanq prac3 inz. Ole-
wicza pt. ,,Baseny sedymentacyjne ziem polskich“.

Niezaleznie od tego pracownicy IN wyjezdzali w 1959
r. do krajow demokracji ludowej w celu zaznajomienia
sie z najnowszymi osi^gnieciami technicznymi wzgl^d-
nie w celu wzi^cia udzialu w konferencjach. I tak:

8 pracownikow IN odbylo 4-tygodniowy staz w ZSRR
a to: dwoch dla zaznajomienia sie z najnowszymi me-
todami radiometrycznymi powierzchniowymi i wgl^b-
nymi stosowanymi w przemysle naftowym radzieckim
do poszukiwan zloz ropy i gazu oraz dla zaznajomienia
sie z technikq stosowania izotopow do rozwi^zywania
zagadnien w zakresie eksploatacji ropy; dwoch dla
zaznajomienia sie z metodami badan mechanicznych
wlasnosci skal i klasyfikacj3 skal pod wzgledem
zwiercalnosci oraz zaznajomienia sie z produkcj^ i me-
todami badan swidrow wiertniczych; dwoch dla za-
znajomienia siQ z budowy elektrointegratora i inter-

pretacj^ wynikow elektrycznego modelowania z!6z;

dwoch dla zapoznania sie z obrobk^ przewodu wiert-
riiczego i lancuchow.
Ponadto jeden z pracownikow bral udzial w ZSRR

w konferencji poswieconej chromatografii a drugi
w konferencji poswieconej kompleksowej automatyzacij
i eksploatacji ropy.

Panstwowa Rada Gornictwa o nafcie

W dniu 20 pozdziernika 1959 r. odbylo sie plenarne
posiedzenie Pahstwowej Rady Gornictwa w Warsza-
wie, poswiecone sprawie nafty. Oprocz stalego czlonka
Rady, prof. Inz. Jozefax Wojnara, w posiedzeniu tym
wzi^li udzial: Gen. Dyr. Min. Gorn. i Energ. Inz. Z.

Zborowski, dyr. dep. Geologii i Nafty w tym Minister-

stwie Inz. Jan Borowski, geolog tego departamentu
Dr Inz. Depowski, nacz. dyr. Zj. Przem. Naft. Inz. A.
Cwierz, dyr. P. P. „Poszukiwania Naftowe“ Inz. M.
Krygowski i glowny geolog tego przedsiebiorstwa doc.

inz. Zb. Obuchowicz oraz dyr. P. P. „Kopalnictwo Naf-
towe“ doc. inz. H. Gorka.

W posiedzeniu wzieli rowniez udzial geologowie
Instytutu Geologicznego z prof. Inz. Pozaryskim oraz
prof. Dr. St. Wdowiarzem na czele.

Przedmiotem obrad byl opracowany przez dyr. Bo-
rowskiego i Dr. Depowskiego referat pt. „Aktualny
stan i perspektywy poszukiwan ropy i gazu w prze-
mysle naftowym“. Referat ten uzupelnili doc. Obucho-
wicz oraz dyr. Cwierz (wiertnictwo — post^p wiertni-

czy i usprawnienia).

Niezaleznie od tego obszerne sprawozdanie z geolo-

gicznych prac podstawowych za naftq zlozyl imieniem
Inst. Geol. prof. Pozaryski.

Sprawl zuzycia gazu ziemnego i planow rozwoju
w tym kierunku przedstawil dyr. Spilewicz.

W obszernej i dlugotrwalej dyskusji zabrali glos

przedstawiciele nafty, m. i. gen. dyr. Inz. Zborowski (no-

we metody poszukiwawcze), Inz. Krygowski (metraz),

Inz. Obtulowicz, prof. Dr St. Wdowiarz oraz prof. Woj-
nar; ten ostatni podkreslil wag^ i znaczenie badan geo-
chemicznych i hydrochemicznych oraz poruszyl spraw^
glqbokosci wiercen, podaj^c w tej materii ciekawe
cyfry porownawcze z innych krajow.

Zarowno w referatach, jak i w dyskusji przedsta-
wiono, oprocz waznych osi^gni^c dotycz^cych odkryoia
szeregu zloz gazu i ropy ria Przedgorzu Karpat —
plan prac badawczych i poszukiwawczych na nowych
terenach, na ktorych istnieje powazne szanse znalezie-
nia nowych zloz ropy i gazu i to nie tylko na Przed-
gorzu, ale i na Nizu Polskim.

W przyszlych poszukiwaniach zwrocona zostanie
uwaga na tzw. wiercenia gl^bokie.

W toku obrad zwrocono uwagQ na koniecznosc za-
opatrzenia ekip poszukiwawczych w ci^zki sprzqt

wiertniczy oraz odpowiednie srodki transportowe.
Wskazano tez na potrzeb^ zasilenia kadr geologow no-
wymi dobrze wyszkolonymi silami.

Przewodnicz^cy Pahstwowej Rady Gornictwa —
prof, dr inz. B. Krupinski stwierdzil na zakonczenie
posiedzenia, ze ostatnie lata przyniosly zasadniczy,

bardzo korzystny przelom w przemysle naftowym. Nie
rezygnuj^c z eksploatacji w rejonie Karpat, wkroczo-
no na zupelnie nowe tereny na obszarze niemal calej

Polski.

Brace poszukiwawczo-badawcze przyniosly sukcesy.
Dalsze badania pozwalaj^ spodziewac si$ nowych od-
kryc zloz paliw plynnych i gazowych.
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Kronika
Program II Miidzynarodowej Konferencji Naukowej

instytutow naftowych
W dniach od 30 listopada do 5 grudnia br. odbidzie

sii II Mi^dzynarodowa Konferencja instytutow naf-
towych Polski, Czechoslowacji i Wigier, z udzialem
przedstawicieli instytutow innych krajow demokracji
ludowej.
W ramach tej Konferencji odbidzie sii dnia 30 listo-

pada Jubileusz 15-lecia Instytutu Naftowego w Kra-
kowie.
Otwarcie Konferencji nastcpi w poniedzialek dnia

30 listopada o godz. 10. Rerefat wprowadzajecy w za-
gadnienie nowych kierunkow w geologii naftowej wy-
glosi Prof. Dr Konstanty Tolwinski. O godz. 12 roz-
pocznc sii uroczystosci Jubileuszowe Instytutu Nafto-
wego, polcczone z wystawc jego osicgniic.W dniach 1, 2 i 3 grudnia odbidc sii obrady w 3 sek-
cjach: geochemii naftowej wraz z radiometric i mi-
krobiologic, chemii w wierthictwie naftowym oraz
chemii w eksploatacji ropy i gazu. W dniu 3 grudnia
0 godz. 15 zwolane zostanie posiedzenie plenarne, po
czym nastcpi zamkniicie obrad Konferencji. Miejscem
obrad sc sale Instytutu Naftowego w Krakowie przy
ul. Lubicz 25 a.

Skroty referatow, zgloszonych na Konferencji, otrzy-
mali uczestnicy w tlumaczeniach na jizyk rosyjski
1 niemiecki. Polacy otrzymali je w edycji polskiej
w postaci specjalnego wydawnictwa: „Naftowy Biule-
tyn Informacyjny“. Polskie referaty zamieszcza sii
in extenso w niniejszym zeszycie „Nafty“.
W dniach 4 i 5 grudnia Komitet Organizacyjny urzc-

dza wycieczki dla uczestnikow Konferencji i Jubileu-
szu do nowoodkrytych kopaln ropy i gazu w okolicach
Dcbrowy Tarnowskiej i Mielca, oraz na uroczystosci
Dnia Gornika w Gorlicach przez Roznow i Krynici.

Zmiany w skladzie Panstw. Rady Gornictwa
W zwiczku z objcciem Kierownictwa resortu G6rni-

ctwa i Energetyki, Minister Inz. Jan M it rig a
zlozyl rezygnacji z godnosci czlonka Panstw. Rady
Gornictwa.
W jego miejsce Wicepremier Piotr Jaroszewicz po-

wolal Pods. Stanu w tym Ministerstwie Mgr Inz.
K a rola Fabrisa.

Rada Naukowa Muzeum Naftowego
Z inicjatywy dyrekcji Kopalnictwa Naftowego i Kie-

rownictwa Muzeum w Krosnie odbyla sii dnia 2 li-

stopoda 1959 r. konferencja w sprawie utworzenia Rady
Naukowej przy Muzeum w Krosnie. W konferencji tej
wzi^lo udzial kilkanascie osob miejscowych, a w ich
liczbie doc. inz. H. Gorka,. doc. inz. J. Ostaszewski, inz.
Wl. Dubis i dyr. Mojak; z zamiejscowych przybyli na
konferencji prof. inz. J. Wojnar (z Krakowa) oraz dr
Kotula (z Rzeszowa).
Z zagajenia Kierownika Muzeum mgr Janowskiego

oraz z oswiadczenia dr. Kotuli (Muzeum Okrigowe
w Rzeszowie) uczestnicy konferencji dowiedzieli sii
0 zamiarze utworzenia z dniem 1. I. 1960 r. Panstwowe-
go Muzeum Naftowego w Krosnie. Zapowiedz tego
rodzaju przyjita zostala z prawdziwym uznaniem
1 zadowoleniem, bowiem Krosno jst kolebkc przemyslu
naftowego.
Wszyscy zebrani wypowiedzieli sii za powolaniem

do zycia Rady Naukowej przy Muzeum Naftowym
w Krosnie, ktorej celem byloby doractwo i pomoc ma-
terialna w organizowaniu Muzeum w Krosnie i Mu-
zeum skansenowskiego w Bobrce oraz prowadzenie

prac naukowo-badawczych z zakresu historii przemy-
slu naftowego, monografii kopaln i biografii zasluzo-
nych naftowcow. W mysl ustalonego w toku obrad
projektu regulaminu Rady, ma sii ona skladac z 20.
czlonkow, a posiedzenia Rady majc sii odbywac co
najmniej 2 razy w roku.
Zebrani wysunili imienne propozycje

4
na czlonkow

Rady, ktorych majc powolac wladze Muzeum.

Rozliczenia kosztow prac geologiczno-wiertniczych

Uchwalc Nr 27 Kolegium Ministerstwa Gornictwa
i Energetyki z dnia 20. X. 1959 r. ustalono nowy sposob
rozliczen kosztow prac geologiczno-wiertniczych
w przemysle naftowym.
Dla umozliwienia prawidlowego obliczania kosztow

prob, koszty te na otworach poszukiwawczych i geo-
logicznych bide od r. 1960 wydzielone z kosztow wier-
cenia i notowane oddzielnie.

Uchwalc nr 6/59 Kolegium Zjednoczenia Przemyslu
Naftowego z dnia 13. X. 1959 r. ustalono, ze np. na rok
1960 naklady na proby w odwiertach poszukiwawczych
i geologicznych nie powinny przekroczyc 30 min zlo-
tych, zas liezba zajitych przy probach urzedzen nie
powinna przekroczyc 200 zurawio-miesiicy.

Gaz z okolicy Dcbrowy Tarnowskiej i Jaroslawia
wleczony do sieci gazociegowej

We wrzesniu br. rozpoczito normalnc eksploatacji
nowoodkrytych zloz gazowych w rejonie Dcbrowy
Tarnowskiej. Po zakonezeniu budowy kilkunastokilo-
metrowego odcinka rurociegu do Tarnowa, gaz poply-
ncl przez ro'zdzielnie do odbiorcow, z ktorych naj-
wiikszym sc Tarnowskie Zaklady Azotowe.
Do eksploatacji weszly w tym rejonie dwa odwierty,

dajece leeznie ok. 60 m3 gazu na minute; jeden z nich
pobiera gaz w bezposrednim scsiedztwie otworu, z kto-
rego gaz uchodzil w atmosferi przez szereg dni poza
rurami, dziiki czemu jest on odciezony i odbywa sii

tu dalsze wiercenie do glibszyeh warstw.
Nieco wczesniej rozpoczito takze eksploatacji jed-

nego z odwiertow w powiecie Jaroslaw, z ktorego po-
biera sii okolo 20 m3 gazu na minuti.
Plany eksploatacyjne nowego gazu, wynoszece w ro-

ku biezecym 100 min. m3
, zostanc jednak wykonane

zaledwie w 10—12 procentach poniewaz przedluzyla sii

budowa nowych rurociegow. Magistrala z Lubaczowa
przez Jaroslaw i Rzeszow do Sidziszowa — zamiast
w zapowiedzianym czerwcu br. gotowa bedzie dopiero
w I kwartale przyszlego roku i zloza lubaezowskie do
tego czasu nie bide eksploatowane. Plan na rok 1960
przewiduje wydobycie 600 min. m3 gazu, po polowie
ze starych i nowych zloz. Projektuje sii, aby starym
zlozom dac male wytehnienie, bo po takim „odpoczyn-
ku“ wydajnosc odwiertow powieksza sii bez stosowa-
nia dodatkowych zabiegow.

Centralna Stacja Ratownictwa Gorniczego

Na podstawie zarzedzenia Ministra Gornictwa i Ener-
getyki Nr 166 z dnia 10. VIII. 1959 r. nabral mocy obo-
wiezujecej Statut Organizacyjny Centrakiej Stacji Ra-
townictwa Gorniczego.
Centralna Stacja Ratownictwa zajmuje sii calo-

ksztaltem spraw ratownictwa gorniczego oraz ochrony
przeciwpozarowej dolowej w zakladach gorniezyeh
resortu gornictwa i energetyki. Centralna Stacja Ra-
townictwa prowadzi m. i. Naukowy Osrodek Badan
Technicznych oraz Osrodek Badan Lekarskich Ratow-
nikow; organem opiniodawczym i doradezym dyrek-
tora Stacji jest Rada Techniczno-Naukowa.

Redaguje Komitet Redakcyjny w skladzie:
Redaktor Naczelny: prof. inz. Jozef Wojnar

Redaktorzy Dzialowi: dr inz. Bronislaw Fleszar, Czeslaw Kaczmarski, mgr inz* Kazimierz Mischke,
prof, dr Stefan Suknarowski, doc. in^. Adam Waliduda.— Sekretarz Techniczny: red. Zbigniew Rybak

Adres Redakcji: Krakbw, ul. Lubicz 25 a
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Prace Instytutu Naftowego
Nr 1. Badania geoanalityczne w przemysle naftowym

1950, str. 36, 10 zl.

Nr 2. Wilk Z., Magazynowanie i transport gazu ziem-
nego, 1950, s. 11, 3 zl.

Nr 3* Chajec W.: Doswiadczalne podstawy produkcji
r jodu i bromu z polskich solanek wglebnych, 1951,

s. 24, 8 zl.

Nr 4* Badania promieniotworczosci skal odwiertow nafto-
wych, 1951, s. 15, 5 zl.

Nr 5. Ostaszewski J.: Siiomierze dla przemyslu nafto-
wego oraz ich zastosowanie. Wyniki badan mode-
lowych masztow strunowych, 1951, s. 18, 6 zl.

Nr 6* Glaser R., Zielidski H.: Zwi^zki siarkowe w ro-

pie naftowej i w jej produktach, 1951, s. 20, 5 zl.

Nr 7. Rachfal St.: Glowne podstawy obliczen hydrau-
licznych ruroci^gow naftowych, 1951, s. 22, 5 zl.

Nr 8. Gtogoczowski J. J.. Hel w gazach ziemnych,
1951, s. 12, 2,50 zl.

Nr 9. Mechanika urzqdzen do pompowania ropy.
Turkowski Z., Zagadnienie dynamiki ukladu kie-

ratowego, Karlic S.: Mechanika naziemnych urzq-
dzed do pompowania ropy, 1951, s. 43, 10,80 zl.

Nr 10. Selektywna rafinacja i odparafinowanie olejdw sma-
rowych. Geschwind O., Glaser R.: Porow-
nawcza selektywna rafinacja furfurolem i krezolem
destylatow i pozostalosci z krajowych rop bez-
parafinowych; Kuropieska J., Glaser R.: Proby
odparafinowania olejow metody acetonbenzol w za-
stosowaniu do surowcow przerabianych w kraju,

1951, s. 61, 16 zl.

Nr 11. Powierzchniowe badania geochemiczne.
Sulimirski Lubicz S., Strzetelski J.: Do-
swiadczalny geochemiczny pomiar powierzchniowy
Z zastosowaniem oznacznika bitumicznego i ga-

zowego. Szura T.: Oznaczanie lekkich weglowo-
dorow w zastosowaniu do poszukiwan zloz nafto-

wych, 1951, s. 16, 4 zl.

Nr 12. Pawlikowski S.: Korozja ruroci^gdw zakopanych
w ziemi, 1951, s. 13, 4,80 zl.

Nr 13. Cz^stka J.: Podnosniki srubowe i hydrauliczne
w kopalnictwie naftowym, 1951, s. 16, 7 zl.

Nr 14. Ostaszewski J.: Badanie rdzeni lin wiertniczych,

1951, s. 34, 20 zl.

Nr 15. Chajec W.: Kontrola zamkni^cia w6d wglebnych
metody barwienia, 1951, s. 10, 3,60 zl.

Nr 16. Stec A.. Propan i butan w polskich gazach ziem-
nych, 1951, s. 18, 5,10 zl.

Nr 17. Kuropieska J.: Proby odparafinowania oleju za

pomocs dwuchloroetanu w zastosowaniu do su-

rowcow przerabianych w kraju; Mosurski H.:
Kwasy i lugi odpadkowe z rafinacji produktow nafto-

wych ; S zw e d W. : Srodki zwilzaj^ce, pieni^ce i emul-
guj^ce z przetworow naftowych, 1952, s. 36, 16,40 zl.

Nr 18. Czajkowska J.. Badanie ilow, 1952, s. 17, 8,50 zl.

Nr 19. Stec A., Turkowski Z.: Odparafinowanie od-
wiertdw naftowych przy pomocy sody kaustycznej

i glinu, 1952, s. 29, 17 zl.

Nr 20. Ostaszewski J.: Grzejniki elektryczne do okreso-

wego wygrzewania odwiertdw naftowych, 1953,

s. 14, 4 zl.

Nr 21. Barud-Pomykala Z.: Metody oznaczania siarko-

wodoru w gazach ziemnych, 1952, s. 17, 13 zl.

Nr 22. Paraszczak W.: Swidry zeslizgowe, 1953, s. 12
(wyczerpane).

Nr 23. G i b i d s k i S. : Analiza i wykorzystanie ekstraktow

z selektywnej rafinacji olejow, 1953, s. 14 (wyczerp.)

Nr 24. Giogoczowski J. J., Biern at Z.: Metodyka spek-

trochemicznego profilowania odwiertow naftowych,

1953, s. 10 (wyczerpane).

Nr 25. Gierlaszydska S.: Wptyw przygotowania ilu na
jakos6 pluczki wiertniczej, 1953, s. 12 (wyczerpane).

Nr 26. Kmiecik M., Szura T., Dobrzyniecki L.:

Elektryczny aparat do oznaczania zawartosci gaz6w
i par palnych w powietrzu, 1953, s« 10 (wyczerpane).

Nr27.Stepek Z.: Uszlachetnianie olejow. Prace nad
skutecznosci^ niektorych inhibitorow utleniania

w zastosowaniu do krajowych olejow turbinowych,
1953, s. 15, (wyczerpane).

Nr 28. Gorka H.: Cementy do zamykania w6d wgleb-
nych, 1954, s. 14, (wyczerpane).

Nr 29. Giogoczowski J. J.: Ily miocenskie w swietle ana-
lizy termicznej, 1954, s. 12 (wyczerpane).

Nr 30. Kuropieska J., Holek S.: Opracowanie szybkiej
metody oznaczania zawartosci mydel w smarach
stalych, 1954, s. 11 (wyczerpane).

Nr 31. Gumulczydski J.: Zmiana napied powierzchnio-
wych ropy. Przemywanie odwiertbw, 1954, s. 12
(wyczerpane).

Nr 32. Czajkowska J.: Kwasowanie odwiert6w nafto-
wych, 1954, s. 11, 4,40 zl.

Nr 33. Niementowski S.: Wyosabnianie weglowodordw
aromatycznych na drodze destylacji ekstrakcyjnej,

1954, s. 11, 4,20 zl.

Nr 34. Strzetelski J., Szymanski J.: Profilowanie
gamma odwiertow naftowych; Luchter A.: Prdba
Zastosowania bakterii wskaznikowych dla terenow
roponosnych, 1954, s. 12, 4,20 zl.

Nr 35. Mosurski H.: Synteza inhibitordw i dodatkdw
do olejow smarowych, 1954, s. 12, 4.60 zl.

Nr 36. Turkowski Z.: Badania techniki wiercenia obro-
towego, 1955, s. 11, 5,20 zl.

Nr 37. Gumulczydski J., Gierlaszydska S.: Pluczki
specjalne do wiercenia obrotow., 1955, s. 11, 4,80 zl.

Nr 38. Gorka H., Olszewski W.: Wi^zanie cementu
w warunkach wiertniczych, 1955, s. 11, 4,20 zl.

Nr 39. Stepek Z.: Nowe metody oceny olejdw silniko-

wych. Korozja brazow olowiowych. Laboratoryjna
ocena skutecznosci dodatkdw wielofunkcyjnych,
1955, s. 17, 7,20 zl.

Nr 40. Karpidski T.: Nowe metody analityczne badania
rdzeni wiertniczych; Strzetelski J.: Wyniki i in-

i
terpretacja doswiadczalnych badan geochemicznych,
1955, s. 19, 8 zl.

Nr 41. Chachulski J., Obrzutowa J., Suknarowski
S., Szwed W.: Charakterystyka rafineryjnych w6d
sciekowych oraz sposoby ich oczyszczania, 1956,
s. 15, 7,40 zl.

Nr 42. Martynek M.: Badania przydatnosci krajowego
wegla aktywnego do odgazolinowania gazdw ziem-
nych, 1956, s. 10, 4 zl.

Nr 43. Gierlaszydska S., Gumulczydski J.: Obrdbka
pluczki odczynnikiem z krajowego wegla brunat-
nego, 1956, s. 10, 4,60 zl.

Nr 44. Du bis W.: Stacja prob pomp wgtebnych oraz ich
odbidr techniczny, 1956, s. 11, 4,20 zl.

Nr 45. Geschwind O.: Analiza grupowa asfaltdw, 1956,
s. 7, 3,20 zl.

Nr 46. Tyczynski J., Werydski J.: Naw^glanie stall na-
turalnym gazem ziemnym, 1956, s. 11, 4,20 zl.

Nr 47. Jaszczewski Z.: Badanie opomosci wlasciwej
probek rdzeni wiertniczych, 1956, s. 23, 9 zl.

Nr 48. Gumulczydski J., Gierlaszydska S.: Techno-
logy obrobki ildw w zakladzie ilowym; G6rka H.,
Gumulczydski J.: Odzyskiwanie barytu z pluczki

wiertniczej za pomocy hydrocyklonu, 1957, s. 11,

6,70 zl.

Nr 49. Martynek M.: Badanie przebiegu procesu ad-
sorpcji weglowodordw w adsorberze weglowym,
1957, s. 9, 5 zl.

Nr 50. Pohl J., Kwaciszewska A.: Nosniki piasku do
hydraulicznego szczelinowania piaskowcdw ropo-

• nosnych, 1957, s. 7, 5 zl.

Nr 51* Nawrocki J., Machnik W.: Zuzycie energii elek-

trycznej przy pompowaniu odwiertdw naftowych,
1957, s. 12, 6,50 zl.

Nr 52. Mitura F.: Metody i kierunki badad inoceramdw,
1957, s. 13, 9 zl.

Nr 53. Jaszczewski Z. : Laboratoryjne wyznaczanie wspdl-
czynnikdw charakterystycznych dla interpretacji wy-
kresow profilowania elektr., 1958, s. 11, 13,50 zl.

Nr 54* Wolwowicz R.: Mechanizacja zaladunku i wy-
ladunku maszyn i urz^dzed wiertniczych, 1958,
s. 15, 14 zl.

Nr 55. Kucidski T., Mitura F.: Wplyw tektoniki na
rzezbe powierzchni karbonu Gomosl^skiego Za-
glebia Weglowego, 1958, s. 7, 6,50 zl.

Powyzsze publikacje mozna nabyd w Instytucie Naftowym, Dzial Dokumentacji, Krakdw, ul. Lubicz 25a, p. 113
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Na wyczerpaniu

TECHNIK NAFTOWY

Tom I

KOPALNICTWO NAFTOWE
Poradnik dla technikow i inzynierow

naftowcow
Urzqdzenia stosowane w kopalnictwie naftowym, ich

montaz i obshiga. — Poszukiwania z!6z naftowych

(geologia, geofizyka, geochemia itd.). Wiercenia i eks-

ploatacja z!6z ropnych i gazowych. —r Gospodarowanie

ropq w kopalni. — Mcchanika, gospodarka cieplna,

wodna i smarownicza oraz elektrotechnika naftowa.

Stron 831, rys. 668. Oprawa p!6c. Cena 50 zl

Tom II

TECHNOLOGIA ROPY
NAFTOWEJ

Poradnik dla technikow i inzynierow
zatrudnionych w przemysle przerob-
czym ropy naftowej orazw oddziatach
transportu, magazynowania i dystry-

bucji produktow naftowych
Stron 756, rys. 399._Oprawa p!6c. Cena 50 zl

Niezb^dna pomoc dla konstruktordw i zaopatrzeniow-

c6w wszystkich gal^zi przemyslu, a zwlaszcza g6mic-
twa w^glowego i naftowego, energetyki, hutnictwa,

przemyshi maszynowego, przemyslu chemicznego, ko-

lejnictwa, budownictwa przemyslowego i miesz-

kaniowego.

T. Zdziennickiego

Katalog rur stalowych
Zarys wiadomosci i program

produkcji

Jedyna publikacja zawierajqca pehiy aktualny

program produkcji rur walcowanych i spawanych
wytwarzanych w Polsce. Informuje nie tylko o wy-

miarach rur i ich zastosowaniu, lecz r6wniez o meto-

dach ich produkcji, wlasnoSciach mechanicznych, jakoSci,

zabezpieczeniu przed korozj^, sposobach zamawiania,

technicznychwarunkach dostawyizasadach dystrybuqi

Stron 254, rysunk6w 65, cena 25 zl

NAFTA
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