ION BASGAN
(1902 - 1981)



S-a născut la Focșani, 24 Iunie 1902;



A absolvit Școala Primară Nr. 2 din Focșani;



Absolvent al Liceului Internat din Iași, obține o bursă
acordată de societatea ”Steaua Română”, pentru ȘCOALA
SUPERIOARĂ DE MINE ȘI METALURGIE din Leoben Austria - 1920 - 1924;



Din 1925 lucrează în cadrul societății “Steaua Română”:
inginer șef de exploatare, șef de secție, director al
exploatărilor din Județul Bacau;



1932 - membru fondator al ”Asociației Economice Pentru
Studiul Conjucturei din România”;



1933 – obține titlul de DOCTOR la ”MONTANSTISCHE
HOCHSCHULE” Leoben cu lucrarea ”DIE ARBEITSMEISE

UND FORM DES ROTARY MEISSELS IM ERDOLGESTEINE”;


La Catedra de Studiul Petrolului, la Academia de Înalte
Studii Comerciale și Industriale din București, 1934 1944;
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În 1934 este numit director tehnic și apoi director unic al
societății ”PETROLIFERA ROMANA”, până în1943;



În

1940

înființează

societatea

”IGENCO”,

pentru

extragerea ozocheritei din deșeurile batalurilor;


În 1943 este numit consilier tehnic la societatea ”MICA”



1944 - 1954 lucrează în diferite întreprinderi din domeniul
minier și petrolier.



Din 1954 activează în domeniul forajelor hidrologice și
alimentărilor cu apă.
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BREVETE DE INVENȚIE:


Metoda

pentru

îmbunătățirea

randamentului

si

perfecționarea forajului rotativ, prin rotație percutantă
și prin amortizarea presiunilor hidromecanice - Brevet

Regal Român Nr. 22789 din 1934;


A new process of drilling wells for oil and gas, using
rotary and percussion movements combined, whereby
efficiency of drilling operation is increased by means of
controlling hydro-mechanical pressures - Brevet SUA
nr. 739632 din 1934;



Rotary well drilling apparatus - Brevet SUA nr. 2103137
din 1937;



Process and system for rotary drilling with drilling fluid
imposed sonic vibrations - Brevet SUA nr. 3507341 din
1970.



In 1968, 15 state din Europa și S.U.A. aplicau în
practică brevetele sale de invenție.
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